Berørte myndigheder &
ansøger H. Lundbck A/S

Den 6. marts 2017

Afgørelse om miljøvurderingspligt og afgrænsning (scoping) af miljørapport for forslag til lokalplan 2017-02 - udvidelse af H. Lundbeck i Lumsås
Odsherred Kommune har besluttet at udarbejde en ny lokalplan for udvidelse af H. Lundbeck A/S i Lumsås, kaldet lokalplan 2017-02 – udvidelse af
H. Lundbeck A/S.
Miljøvurdering
Ifølge miljøvurderingsloven (LBK nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer) (herefter – loven), skal planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi,
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industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikati-

Mobil: 2460 9363

on, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse miljøvurderes, hvis de

Afdelingstelefon: 5966 6050

fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er
omfattet af lovens bilag 3, jf. § 3, stk. 1 nr. 1.
Lokalplanforslaget vurderes at fastlægge rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af Bilag 3 nr. 6 litra e): Integrere-

Post

de kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stof-

Odsherred Kommune

fer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører

Nyvej 22

sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved

4573 Højby

hjælp af en kemisk eller biologisk proces.

59 66 66 66

Efter § 4 stk. 1 afgøres det derfor, at planen er omfattet af § 3 stk. 1 og

www.odsherred.dk

der derfor skal laves en miljørapport til vurdering af planens indvirkning på

CVR: 29188459

miljøet.

Åbningstider

Afgrænsning

Mandag-onsdag 10.00-14.00

Som en del af miljørapportens afgrænsning skal kommunen tillige høre de
berørte andre myndigheder, inden der tages stilling til, hvor omfattende og

kommune@odsherred.dk

Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00

detaljerede oplysninger der skal indgå i miljørapporten, jf. lovens § 7, stk.

Telefontider

4.

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00

Som følge af ovenstående fremsendes hermed en scopingrapport, som bedes kommenteret og
returneret hertil senest d. 21. marts 2017.
Umiddelbart lægger scopingrapporten op til, at følgende emner skal behandles i miljørapporten:




Landskabelig værdi, arkitektonisk og landskabeligt udtryk
Kystnærhedszone
Lys

Klagevejledning
Afgørelsen om miljøvurderingspligt kan inden for 4 uger påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planloven, jf. lovens § 16 stk. 1.
Evt. klage behandles af Planklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn). Der skal
klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (det tidligere
Natur- og Miljøklagenævns hjemmeside, nu Planklagenævnet under Miljø- og Fødevareklagenævnet). Klageportalen findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900
kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.

Dennes skrivelse er sendt til:







Naturstyrelsen – nst@nst.dk
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
Museum Vestsjælland - kontor@vestmuseum.dk
Embedslægen - seost@sst.dk
Internt i Odsherred Kommune
H. Lundbeck A/S v. Vice President Steen Søgaard, ssj@Lundbeck.com

Vedlagt:



Scopingrapport
Lokalplanforslag

Høringsfrist: 21. marts 2017
Kontakt: Afdelingen for Plan og Byggeri, planogbyggeri@odsherred.dk, tlf.: 59 66 60 60.
Venlig hilsen
Rasmus Kruse Andreasen
Landskabsforvalter, MEEL
raka@odsherred.dk
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