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Emne: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 3 – Stevns Kommune.

Til Stevns Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for Stevns Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår
bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan vedtages, hvis
gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal således foretages en
vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der
er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.
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Fra: noreply@erst.dk [mailto:noreply@erst.dk]
Sendt: 31. oktober 2018 12:09
Til: MST - Plantilsyn
Emne: Meddelelse om statusændring til forslag for kommuneplantillæg null Kommuneplantillæg nr. 3 i Stevns

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
Planid: 9536433
Kommune: Stevns
Plantype: kommuneplantillæg
Planstatus: forslag
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 3
Forslagsdato: 11-10-2018
Startdato for høringsperiode: 31-10-2018
Slutdato for høringsperiode: 27-12-2018

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_9536433_1540982171317.pdf
Planen er sendt i forslag.

