Hvidbog for Kommuneplantillæg nr. 5 og nr. 6 til Stevns Kommuneplan 2017

Bilag 1

Hvidbogen er en opsamling på de indsigelser og bemærkninger, som Stevns Kommune har modtaget i forbindelse med den offentlige høring af forslag
Kommuneplantillæg nr. 5 og nr. 6.

Oversigt over høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstilling
Nr.
1.

Navn
Miljøstyrelsen

Resume af indsigelse
1.
Bemærkning om, at det ikke fremgår
af redegørelsen, at der er foretaget en
vurdering i forhold til om planen kan
beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for bilag IV-arter. Ifølge
§ 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.

Teknik & Miljøs vurdering
Ad. 1
Teknik og Miljø har i forbindelse med
udarbejdelse af lokalplanforslagene og
miljøscreening af kommuneplantillæg
og lokalplaner vurderet planernes
påvirkning på bilag IV arter. De
fremtidige aktiviteter forventes ikke, at
have negativ påvirkning på dyrelivet.
Der tilføjes på denne baggrund en
beskrivelse af planernes påvirkning på
yngle- og rasteområder for bilag IV arter
i redegørelsesdelen i
kommuneplantillæg nr. 5 og nr. 6.

Teknik & Miljøs indstilling
Ad. 1
At der i redegørelsesdelen for
kommuneplantillæg nr. 5 og nr. 6
tilføjes følgende tekst:
Habitatdirektivet
Lokalplanområdet ligger i en afstand
af ca. 1 km fra det nærmeste natura
2000 område,
Tryggevælde ådal. Derudover er der
ca. 5 km og ca. 3 km til Natura 2000
områderne Stevns
Rev og Vallø Dyrehave. I dag består
arealanvendelsen af
landbrugsarealer i omdrift. Mod vest
grænser matriklen op til læhegn og
et beskyttet jorddige.
Kommuneplantillægget medfører
ingen aktiviteter, som direkte eller
indirekte kan have indflydelse på
områderne eller deres
udpegningsgrundlag.
Stevns Kommune har ikke viden om
yngle- eller rasteområder for arter
som er som er opført på
Habitatdirektivets bilag IV arter
indenfor lokalplanområdet. De

2.

Dorte Winberg
Egedalen 5

2.
a) Mener ikke at det er nødvendigt at
ændre rammerne, da området sagtens
kan rumme vejadgangen.

Ad. 2.
a) I forbindelse med udarbejdelse af
lokalplanerne har det vist sig mest
hensigtsmæssigt, at placere
vejadgangen længere oppe og dermed
er vejadgangen kommet ind i et andet
rammeområde. Det har derfor været
nødvendigt at ændre rammerne, så det
har været muligt at få vejadgangen
placeret indenfor Lokalplan 184.

3.

Grundejerforening
en Nimgården v.
Peter Wullf

3.
b) Forstår ikke hvorfor der allerede
skal laves nye kommuneplantillæg, så
kort tid efter Kommuneplan 2017
vedtagelse. Man burde flytte vejen i
stedet for.

Ad. 3.
a) jf. punkt 2.

fremtidige aktiviteter forventes
ikke, at have en negativ indflydelse
på dyrelivet.
Ad. 2
Indsigelsen giver ikke anledning til
ændringer i Kommuneplantillæg nr.
5 og nr. 6.

Ad 3
Indsigelsen giver ikke anledning til
ændringer i Kommuneplantillæg nr.
5 og nr. 6.

