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Høringsnotat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 for korrigering af maksimale
butiksstørrelser
Indstilling og bemærkninger til høringssvar til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg samt Miljøscreening.
Kommuneplantillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 var fremlagt i offentlig høring i perioden 10. juni 2020 til 05. august 2020.
Der blev modtaget 1 høringssvar, som ikke har givet andledning til ændringer.
Planlægningsprocessen for Kommuneplantillæg nr. 13 for korrigering af maksimale butiksstørrelser er omfattet af miljøvurderingsloven, og fastlægger
rammerne for fremtidige anlægstilladelser for projekter, hvilket betyder, at planerne som udgangspunkt obligatorisk er omfattet af kravet om
miljøvurdering.
For at kunne foretage denne vurdering, er planen blevet screenet i henhold til kriterierne i lovens bilag 3. Screeningen har været i høring hos berørte,
relevante myndigheder fra den 20. april 2020 til den 4. maj. Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med screening for miljøvurdering.
Odsherred Kommune vurderer på baggrund af denne screening og høring, at planen må antages ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og den skal
således ikke miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1.
Høring af Lokalplanen er udsendt med høringsbrev til adkomsthavere (ejere) af ejendomme inden for området vist på kortudsnit med grøn. Hertil kommer
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foreninger og myndigheder som er oprettet gennem del af plansystem.dk, der er Erhvervsstyrelsen portal for fysisk planlægning, herunder funktionen som
høringsportal.

Høringssvar:
Der er modtaget i alt 1 høringssvar fra:

1. miljøstyrelsen
Om høringsnotatet: I høringsnotatet gengives de indkommende idéer og forslag som resumé, samt administrationens bemærkninger og administrationens
forslag til ændringer.
Samtlige høringssvar fremgår i deres fulde ordlyd i dokumentet ”Bilag 6_høringssvar_Kommuneplantillæg nr. 13”, dokument nr.: 306-2020-206571.
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NR.
1.1

AFSENDER
Miljøstyrelsen

EMNE
Bilag IV -arter

INDHOLD
Der gøres opmærksom på at der skal
laves en individuel vurdering af
påvirkelsen på bilag iv arter i forbindelse
med udarbejdelsen af fysisk planlægning.
Det understreges at
opmærksomhedspunktet ikke skal ses
som en indsigelse for indholdet i planen.

BEMÆRKNING
I forbindelse med miljøscreening,
offentliggjort på hjemmesiden
samtidig med udsendelsen af
offentlig høring, er der taget
konkret stilling til påvirkningen af
bilag IV-arter.

ANBEFALING
Ingen ændring –
kommunen lever op
til sine
forpligtigelser.
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