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Formalia 
 

I henhold til Lov om miljøvurdering § 13 stk. 2 (LBK nr. 1225 af 

25.10.2018), skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, 

når miljørapporten og kommuneplanforslaget har været fremlagt i 

offentlig høring.  

 

Den sammenfattende redegørelse skal indeholde følgende: 

 

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen 

2. Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet 

i offentlighedsfasen, er taget i betragtning 

3. Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan er valgt på bag-

grund af de rimelige alternativer, der har været behandlet 

4. Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirk-

ninger på miljøet af planen  

 

Planmyndigheden foretager offentlig bekendtgørelse om den ende-

lige godkendelse eller vedtagelse af plandokumenterne og sender 

disse, sammen med den sammenfattende redegørelse, til berørte 

myndigheder og miljøministeren. Plandokumenterne og den sam-

menfattende redegørelse skal være offentligt tilgængelige. 

Baggrund 
 

Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 for Tønder Kommune har 

været i offentlig høring i perioden 4. juli til 1. oktober 2018, mens 

Miljørapporten for kommuneplanforslaget har været i offentlig hø-

ring i perioden 4. juli til 12. september 2018. Kommuneplan 2017 

– 2029 er en revidering af den nuværende Kommuneplan 2009 – 

2021.  

 

Det skal bemærkes at Miljørapporten er udarbejdet efter den tidli-

gere lovudgave, men i forhold til den nuværende lovudgave, er der 

ikke sket ændringer til indholdet i den sammenfattende redegørel-

se.  

 

Miljørapporten omfatter de ændringer som er sket i forhold til den 

hidtidige gældende Kommuneplan 2009-2021. Ændringerne omfat-

ter nye udlæg af arealer som skal sikre byernes udviklingsmulig-

heder, justering af hidtidige planlagte anvendelse af arealer, ud-

tagninger af arealudlæg som ikke længere skønnes nødvendige 

samt opdatering af kommeplanens udpegning af bevaringsværdigt 

landskab. 
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Sammenfattende redegørelse 
 

Hvordan er miljøhensynene integreret i kommuneplanen 

Kommuneplan 2017-2029 danner de overordnede rammebetingel-

ser for fremtidige projekter og arealanvendelser.  

 

Generelt er der i miljørapporten ikke påpeget væsentlige negative 

miljøpåvirkninger af kommuneplanforslaget. Ved efterfølgende og 

mere konkret planlægning af konkrete projekter – typisk ved lo-

kalplanlægning – vil det være nødvendigt at foretage en vurdering 

af, om der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering for at 

undgå væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

 

Hvordan er miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i of-

fentlighedsperioden taget i betragtning? 

 

Der er ikke indkommet udtalelser i forbindelse med offentligheds-

perioden. Det har således ikke været aktuelt at ændre i miljørap-

portens konklusioner / afhjælpende foranstaltninger og lokalpla-

nens bestemmelser i forbindelse med den endelige vedtagelse.  

 

Hvorfor er den vedtagne plan valgt på baggrund af de rimelige al-

ternativer, der har været behandlet? 

 

Miljørapportens 0-alternativ fastlægges som den situation at pla-

nen ikke gennemføres. Herved inddrages ikke nye arealer til by 

formål og der udtages ikke arealer. Det vil svække mulighederne 

for at tilgodese planlægningsbehovet og imødekomme udviklingen 

i kommunen, herunder varetagelsen af de miljøhensyn som indgår 

i den nye kommuneplan. Der har ikke været undersøgt alternative 

udlæg af arealer.  

 

Hvorledes vil myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirk-

ninger af planen eller programmet? 

 

Overvågning sker primært i forbindelse med udarbejdelse og ad-

ministration af lokalplaner og ved administration af sektorlovgiv-

ningen, samt det kommunale tilsyn, der er derfor ikke behov for et 

særskilt overvågningsprogram for Kommuneplan 2017-2029. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og i forbindelse med 

større bygge og anlægsprojekter vil der som minimum blive lavet 

en screening efter Miljøvurderingsloven. 
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