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Miljørapport
Alle planer der handler om fysisk planlægning og arealanvendelse,
fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter og er
udarbejdet af en myndighed er underlagt miljøvurderingsloven.
I kapitlet Miljørapport findes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan
2020.
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Ikke-teknisk resume
Bornholms Regionskommune har udarbejdet en ny kommuneplan. Den nye
kommuneplan indeholder blandt andet nye erhvervsområder, nye og
skarpere udpegninger for natur, landskab, grundvand og skovrejsninger samt
ændrede muligheder for friluftsliv og rekreative interesser.
Kommuneplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), hvorfor der skal udarbejdes en
miljøvurdering.
Miljøvurderingen forholder sig til de ændringer i plangrundlaget, som den
nye kommuneplan medfører.
Miljøvurderingen belyser de sandsynlige miljøpåvirkninger, som
kommuneplanen muliggør. Miljøvurderingen bygger på et afgrænsningsnotat,
som har været i høring hos Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Bornholms
Museum, Naturstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommunes to
centre Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Regional Udvikling, It
og Sekretariat. Der er kommet høringssvar fra Bornholms Regionskommunes
to centre. Høringssvarene har bevirket at miljøfaktoren jordforurening ikke
medtages i miljøvurderingen.
I det videre arbejde med miljøvurderingen er følgende miljøfaktorer blevet
udpeget, som de der kan berøres væsentligt af kommuneplanen:
> Friluftsliv og rekreative interesser
> Biologisk mangfoldighed
> Landskab
> Grundvand
> Råstoffer
Lovhenvisninger
Miljøvurderingsloven: Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25. juni 2020 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Vurdering af miljøpåvirkningerne
Når Bornholms Regionskommunes Kommuneplan 2020 vedtages endeligt
kan følgende indvirkninger på miljøtilstanden forventes:
Friluftsliv og rekreative interesser
Friluftsliv og rekreative interesser påvirkes både direkte og indirekte gennem
udpegninger og retningslinjer i Kommuneplan 2020. Der er flere større og
positive påvirkninger på friluftsliv og rekreative interesser end negative. Med
Kommuneplan 2020 kommer nye udpegninger af cykel- og vandrestier,
udvidet fokus på oplevelser og daglig transport samt forbedret
administrations- og planlægningsgrundlag.
Biologisk mangfoldighed
Biologisk mangfoldighed påvirkes direkte, væsentligt og positivt ved
udpegning af Grønt Danmarkskort. Udpegningen giver et bedre grundlag for
planlægning og administration. Samtidig vil fremtidig realisering af Grønt
Danmarkskort skabe større sammenhængende naturområder og
spredningskorridorer til gavn for arter og naturtyper.
Landskab
Landskab påvirkes direkte, væsentligt og positivt ved at "Landskab" bliver et
særskilt tema. Landskab har i processen fået nye data i form af en
landskabsanalyse samt nye udpegninger. De nye data kan bidrage til
afvejning og argumentation og udpegningerne tydeliggør hvor der er
landskabelige interesser på Bornholm.
Grundvand
Grundvand er højt prioriteret. Grundvand påvirkes væsentligt og positivt ved
udpegning af følsomme grundvandsområder, som både bruges direkte i
temaet "Grundvand" og medtages ved udpegninger i temaet "Skovrejsning"
og "Erhvervsvirksomheder". Det giver et bedre grundlag for at udføre
administration og prioritere grundvandsindsatser.
Råstoffer
En kommuneplan må ikke stride mod en råstofplan. Ved udpegning af nye
erhvervsområder, opstod der konflikt med en udpegning for råstoffet kaolin.
Siden afgrænsningsnotatet blev skrevet har Bornholms Regionskommunes
råstofmyndighed imidlertid truffet afgørelse om, at udpegningen for kaolin
kan indskrænkes, så der bliver plads til den ønskede udpegning for
erhvervsområder.
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Overvågning
Miljøvurderingen viser, at der ikke er behov for egentlig overvågning af
kommuneplanens påvirkninger på miljøet.
Anlæg og projekter, som muliggøres af Kommuneplan 2020 skal dog følges
via nødvendige godkendelser, tilladelser, miljøvurderinger mv.
Der vil blive gjort status på Kommuneplan 2020 ved planstrategi midtvejs i
planperioden.
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Indledning
Bornholms Regionskommune har udarbejdet et forslag til Kommuneplan
2020. Der er tale om en fuld revision af Kommuneplan 2013.
Miljøvurderingen forholder sig til de ændringer i plangrundlaget, som den
nye kommuneplan medfører.
Kommuneplanen er omfattet af miljøvurderingsloven § 2, stk. 1, idet
kommuneplanen udarbejdes inden for fysisk planlægning og
arealanvendelse, fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter og er udarbejdet af en myndighed. Planen er miljøvurderingspligtig
efter § 8, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsloven.
Lovhenvisninger
Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Indhold og ændringer
Bornholms Regionskommunes Kommuneplan 2020 er den overordnede plan
for den fysiske udvikling de næste 12 år. Planen er generelt kortet ned i
forhold til Kommuneplan 2013. Alt driftsrelateret er taget ud af planen og
bybeskrivelserne er placeret i en separat plan - en 'del 2' af
kommuneplanen. Kommuneplan 2020 indeholder således alene det den skal
ifølge kommuneplankataloget i planloven.
Kommuneplan 2020 arbejder videre med de lokale mål, der er sat i
Bornholms Regionskommunes Strategi for kommuneplan 2020
samt nationale mål i Landsplanredegørelsen 2019 og Oversigt over nationale
interesser i kommuneplanlægning.
Ændringerne i forhold til Kommuneplan 2013 er oplistet nedenfor:
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Nyt erhvervsområde i Rønne
Ved Snorrebakken i Rønne udlægges i alt fem nye rammer for erhverv
som et samlet erhvervsområde. Til gengæld udtages rammer i andre byer.
De nye rammer er 101.E.19, 101.E.20, 101.E.21, 101.E.22 og 101.E.23.
Ferie- og fritidsformål
På Erhvervsstyrelsens opfordring og som grundlag for en ny runde
forsøgsprojekter for kystturisme udtages tre områder af kommunens
reservationer for ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen. Det drejer sig
om Baggårdsvej ved Tofte (Ramme for hotel: 000.R.24), et område ved
Nexø (Ramme for hotel: 205.R.10) og Nørrevig ved Svaneke (Ramme for
rekreativt område/naturområde 208.R.09).
Grønt Danmarkskort
Som følge af ændringen af planloven 15. juni 2017 har Bornholms
Regionskommune udarbejdet Grønt Danmarkskort. Udpegningen af
naturinteresserne er i den forbindelse blevet konkretiseret og gjort
skarpere.
Landskab
Landskabsinteresserne var i Kommuneplan 2013 indeholdt i
naturinteresserne i udpegningen Interesseområde for natur, landskab og
økologiske forbindelser. Naturudpegningerne indgår nu i Grønt
Danmarkskort. Landskabsinteresserne er derfor, i overensstemmelse med
Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, udskilt i sit
eget tema Landskab. Landskabsinteresserne udpeger både særligt
værdifulde landskaber og større sammenhængende landskaber.
Udpegningerne er nye og lavet på baggrund af en landskabsanalyse efter
landskabskaraktermetoden.
Produktionsvirksomheder og miljøkonsekvenszoner
Som følge af ændringen af planloven 15. juni 2017 har Bornholms
Regionskommune i temaet Erhvervsvirksomheder udpeget erhvervsarealer
som er forbeholdt produktionsvirksomheder og dertil hørende
miljøkonsekvenszoner for at sikre eksisterende og fremtidige
virksomheders fortsatte eksistens og mulighed for vækst.
Risikovirksomheder
Sikkerhedszone omkring risikovirksomheder er udvidet til 500 m.
Skovrejsning
I forlængelse af udpegningen af særligt værdifulde landskaber og
landskabsanalysen samt Strategi for Kommuneplan 2020 er
udpegningerne i temaet Skovrejsning blevet tilpasset. Dels er områder,
som er vitale for grundvandet, udpeget som skovrejsningsområder og dels
er værdifulde landskaber, som er karakteriseret som åbne eller delvist
åbne, udpeget som skovrejsning uønsket. Hvor det vurderes at kunne
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understøtte Grønt Danmarkskort er der udpeget skovrejsningsområder og
der er desuden fundet et par muligheder for bynær skovrejsning, som
ligeledes er udpeget som skovrejsningsområder.
Grundvand
I temaet Grundvand er der fortaget nye udpegninger baseret på ny viden.
Ruter og stier
Temaet Ruter og stier er skilt ud fra temaet Veje i Kommuneplan 2013.
Cykelstier langs hovedfærdselsårerne er ny udpegning for det fremtidige
arbejde med cykelstier i kommunen. Kyststien, som er en vandresti, skal i
fremtiden suppleres med en sti på tværs af øen.
Klimatilpasning
I temaet Kystbeskyttelse og klimatilpasning er indsat en ny retningslinje
om at klimatilpasningsplan og udpegninger skal gennemarbejdes i 2021.
Nye udpegninger og retningslinjer mv. vil blive tilføjet med
kommuneplantillæg.
Dueodde Efterskole
Ramme for Dueodde Efterskole (Ramme for uddannelsesinstitution
000.D.04) er udtaget. Institutionen ligger i landzone med store landbrug
som nærmeste naboer. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende
bygningerne til miljøfølsom anvendelse.
Sommerhusaftaleområder
Tre sommerhudaftaleområder får ændret rammer, så de kan zoneoverføres
til sommerhusområde. Det drejer sig om: Fosforitvej i Arnager (Ramme
301.S.01), Vestre Sømarksvej øst (Ramme 000.S.05) og Vestre
Sømarksvej vest (Ramme 000.S.04.
Slottet
Slottet (tidligere ramme 101.D.04, forslag ramme 101.BL.12) skifter
anvendelse fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv.
Grynegård
Grynegård (tidligere ramme 208.R.01, forslag ramme 208.R.01, 208.BL.06
og 208.R.11) skifter i et delområde fra ferie- og fritidsformål til blandet
bolig og erhverv.
Gymnasium
Det tidligere gymnasium (Ramme 101.BL.06 i Kommuneplan 2013 og
forslag 101.BL.06 i Kommuneplan 2020) opdateres med henblik på
anvendelse til boliger.
Detailhandel
I temaet Detailhandel bliver Rønne bymidte reduceret og tilrettet.
Samtidig bliver ramme for detailhandel i Nexø ved Søbækken reduceret til
en enkeltstående butik.
Bymønster
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I temaet Bymønster og byudvikling bliver Tejn, Gudhjem, Snogebæk,
Klemensker og Nyker overført til gruppen af lokalsamfund.
Lovhenvisninger
Planloven: Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning

11

Afgrænsning af miljørapport
En miljøvurdering af en plan udmønter sig i en miljørapport. Forud for
udarbejdelse af miljørapporten skal der foretages en afgrænsning af
miljørapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 11.
Kommuneplan 2020 bygger på en kommuneplan samt kommuneplantillæg,
der allerede har været miljøvurderet. Nærværende miljøvurdering af
Kommuneplan 2020 fokuserer derfor alene på ændringerne fra
Kommuneplan 2013 til Kommuneplan 2020.

Høring af afgrænsning
Bornholms Regionskommune har udarbejdet et afgrænsningsnotat, der
identificerer de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af
gennemførelsen af planens tiltag.
Afgrænsningsnotatet har været i høring hos berørte myndigheder, der fik
mulighed for at kommentere forslaget til afgrænsningen af
miljørapporten, herunder komme med forslag til miljøforhold og
alternative løsninger, der burde belyses. De hørte myndigheder var:
Miljøstyrelsen
Kystdirektoratet
Bornholms Museum
Naturstyrelsen Bornholm
Bornholms Regionskommune - Center for Natur, Miljø og Fritid
Bornholms Regionskommune - Center for Regional Udvikling, It og
Sekretariat
Der er indkommet høringssvar fra Bornholms Regionskommune - Center
for Natur, Miljø og Fritid samt Bornholms Regionskommune - Center for
Regional Udvikling, It og Sekretariat.
Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Regional Udvikling, It og
Sekretariat svarer for de fleste myndighedsområder, at de ikke har
bemærkninger.
Center for Natur, Miljø og Fritid indsender dog to høringssvar med
bemærkninger:
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At landskab skal medtages i miljørapporten, hvilket begrundelsen i
afgrænsningsnotatet også beskriver. Det er alene det konkluderende
kryds, der er sat forkert i afgrænsningsnotatet.
At der ikke er behov for at gå nærmere ind i en V1-kortlægning, der
overlapper med udpegning af nye erhvervsarealer i Kommuneplan
2020. Dette skal først ske, når aktiv virksomhed ophører, hvis området
derefter skal bruges rekreativt eller til beboelse.

Oversigt over indholdet i miljørapporten
På baggrund af udkast til afgrænsningsnotat samt høringssvar fra berørte
myndigheder, er det fastlagt at følgende miljøfaktorer skal behandles i
miljørapporten:
Miljøfaktorer

Vurderingskriterier

Indikatorer

Databehov

Friluftsliv og
rekreative
interesser

> Positive og
negative
påvirkninger af
friluftliv og
rekreative interesser
> Kumulativ effekt

> Nye udlæg
> Udtag af udlæg
> Nyt fokus

Kvalitative

Biologisk
mangfoldighed

> Potentiel
påvirkning af
naturområder og
arter

> Dyre- og planteliv
> Overfladevand
> Sjældne,
udryddelsestruede eller
fredede dyr, planter
eller naturtyper,
herunder bilag IV arter
> Spredningskorridorer
og barrierer
> Natura 2000
> Naturområder
beskyttet af
naturbeskyttelseslovens
§3

Kvalitative

Landskab

> Potentiel
påvirkning af
landskaber
> Kumulativ effekt

> Landskabelige
hensyn

Kvalitative
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Grundvand

> Positive og
negative
påvirkninger af
grundvand
> Indirekte effekt
> Kumulativ effekt

> Følsomme
grundvandsområder

Kvalitative

Råstoffer

> Modstrid mellem
råstofplan og
kommuneplan

> Behov for kaolin

Kvalitative
og
kvantitative

Miljømålsætninger
Endvidere skal miljørapporten indeholde en vurdering af, hvorvidt
Kommuneplan 2020 kan fremme eller udgøre en hindring for realisering
af miljømålsætninger, som er fastsat i planer og strategier vedtaget
lokalt, regionalt eller nationalt.
0-alternativet
Der er ikke indkommet høringssvar med forlag til alternative løsninger. I
miljørapporten indgår derfor kun vurdering af 0-alternativet.
0-alternativet er i denne sammenhæng fastlagt som den udvikling, der
kan forventes, hvis de planmæssige initiativer beskrevet i forslaget til
Kommuneplan 2020 for Bornholms Regionskommune ikke gennemføres.
0-alternativet udgør samtidig sammenligningsgrundlaget for
miljøvurderingen. Ændringerne i forslaget til Kommuneplan 2020 holdes
således op mod den gældende kommuneplans retningslinjer og indhold.
Lovhenvisninger
Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om
naturbeskyttelse
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Lovgrundlag og proces for
miljøvurdering
Kommuneplan 2020 er omfattet af miljøvurderingsloven § 2, stk. 1, idet
kommuneplanen udarbejdes inden for fysisk planlægning og
arealanvendelse, fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter og er udarbejdet af en myndighed. Planen er miljøvurderingspligtig
efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1.
En miljøvurdering går igennem seks trin, som gengivet herunder:
1. Afgrænsning
En miljøvurdering af en plan udmønter sig i en miljørapport. Forud for
udarbejdelse af miljørapporten, skal der foretages en afgrænsning af
miljørapportens indhold, jf. lovens § 11. Afgrænsningsnotatet bliver
udarbejdet på baggrund af forslag til Kommuneplan 2020. Berørte
myndigheder kan afgive høringssvar med hensyn til indhold, metode og
alternative løsninger, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 2.
2. Vurdering og miljørapport
Miljøvurderingen bliver udført og beskrevet i en miljørapport.
Miljørapporten beskriver planens sandsynlige påvirkninger på de
miljøfaktorer, som er udvalgt i afgrænsningen af rapporten. I
miljørapporten fremgår også en vurdering af om de sandsynlige
påvirkninger er væsentlige.
3. Offentlig høring
Forslag til Kommuneplan 2020 samt ledsagende miljørapport kommer i
offentlig høring, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 3. Offentligheden og berørte
parter har mulighed for at give høringssvar til både forslaget til
kommuneplanen og til miljørapporten.
4. Godkendelse og vedtagelse
Godkendelse og vedtagelse af den endelige Kommuneplan 2020.
Høringssvar fra den offentlige høring bliver gennemgået og miljørapporten
får et nyt kapitel, som hedder "Sammenfattende redegørelse". Dette
kapitel beskriver hvorledes miljøvurderingen og indkomne høringssvar har
indvirket på beslutningen om at vedtage den endelige plan.
5. Offentliggørelse
Den endeligt godkendte eller vedtagne plan, miljørapporten og den
sammenfattende redegørelse offentliggøres, jf. lovens § 34, stk. 1.
Klagemuligheder og klagefrister fremgår af offentliggørelsen.
6. Overvågning
Miljørapporten vurderer og beskriver eventuelle behov for overvågning af
planens miljømæssige konsekvenser. Overvågningsprogrammet vedtages
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i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen. Den planlagte
overvågning gennemføres som beskrevet i miljørapporten.
Lovhenvisninger
Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Miljøvurdering
Kommuneplan 2020 vil erstatte Kommuneplan 2013.
For hver af de fem miljøfaktorer, som skal undersøges nærmere i
miljørapporten beskrives først den miljøstatus der er i dag - forud for
vedtagelsen af Kommuneplan 2020 (0-alternativet).
Derefter følger den egentlige miljøvurdering med en beskrivelse af hvordan
ændringerne i Kommuneplan 2020 påvirker miljøfaktoren.
Til sidst beskrives konsekvenserne og den sandsynlige udvikling, hvis ikke
Kommuneplan 2020 vedtages.
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Friluftsliv og rekreative interesser
Friluftsliv og rekreative interesser er både direkte og indirekte påvirket af
ændringer i forslag til Kommuneplan 2020. Der er derfor lagt særlig vægt på
at få beskrevet den kumulative effekt af de mange små og store ændringer.

Miljøstatus
Friluftsliv og rekreative interesser er et område, som Bornholms
Regionskommune har lagt vægt på i Kommuneplan 2013. Fokus er på
adgang til naturen, rekreative områder og friluftsoplevelser.
I planperioden er det beskrevet, at der skal være særligt fokus på Grøn
Ring omkring Rønne, Cykelprojekt Bornholm, som skal forbedre de
bornholmske cykelveje, vedligehold af Kyststien og en områdefornyelse i
Snogebæk.
Udover beskrivelsen i temaet Rekreative områder og friluftsliv beskriver
temaet Veje også et fokus på det bornholmske cykelvejnet. Det
overvejende formål med cykelvejnettet, er at understøtte det
bornholmske turisterhverv og give både besøgende og bornholmerne
forbedrede oplevelser af øens mangeartede byer og specielle natur.

Miljøvurdering
Med forslag til Kommuneplan 2020 lægges der forsat vægt på friluftsliv
og rekreative interesser i temaet Rekreative områder og friluftsliv. Der er
kommet en ny retningslinje om strande, men derudover videreføres
retningslinjerne fra Kommuneplan 2013. Som noget nyt er alt om
cykelveje og gangstier udskilt i sit eget tema Ruter og stier.
I Kommuneplan 2020 er der således to temaer, der relaterer sig direkte
til friluftsliv og rekreative interesser.
Ruter og stier
I teamet Ruter og stier er der udpeget nye stier – både til at cykle og
vandre på.
For cykeltransporten er fokus udvidet til både at handle om oplevelser ud
i naturen samt daglig transport. Det er ønsket at fremme mulighederne
for grøn transport ved at sikre cykeltstier langs øens hovedveje til
pendling til og fra arbejde.
For vandrestierne er der fokus på, at skabe en sammenhængende
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vandreoplevelse fra øens nordspids ind over øens centrale naturområder
til øens sydligste punkt. Dette skal i samspil med kyststien øge både
fastboende og besøgendes muligheder for at opleve øens mange
forskellige landskaber og naturtyper.
Ved at planlægge for stier bliver det muligt i højere grad at styre de
besøgendes færden i naturen. Stierne kan lede de besøgende igennem de
mest spændende naturområder, men samtidig også lede de besøgende
uden om de særligt sårbare naturområder. På den måde vil en eventuelt
øget brug ikke få negative konsekvenser for sårbar natur.
Det vurderes, at det nye fokus vil få en væsentlig og positiv påvirkning
på mulighederne for friluftsliv og rekreative muligheder med en indirekte
positiv effekt på menneskets sundhed.
Landskab
Med forslag til Kommuneplan 2020 er Landskab blevet et tema for sig. I
Kommuneplan 2013 var landskab en del af temaet Naturbeskyttelse og
landskab. I den anledning, er der foretaget en landskabsanalyse ud fra
landskabskaraktermetoden, som danner baggrund for ny udpegning af
landskabsinteresser.
Landskabelige værdier er på denne måde blevet tydeliggjort og kan
bruges i planlægningen af nye muligheder for friluftsliv og rekreative
interesser.
Det vurderes, at en tydeliggørelse af landskabelige værdier i særskilt
tema er en positiv, men i sig selv ikke væsentlig påvirkning for friluftsliv
og rekreative interesser.
Skov
Det fremgår af retningslinjerne til temaet Rekreative områder og
friluftsliv samt af temaets målsætning, at der skal sikres adgang til
rekreative muligheder fra alle byer og sommerhusområder, gerne ved
bynær skov. Med forslag til Kommueplan 2020 er temaet Skovrejsning
blevet korrigeret. I temaet er der både udpegninger for hvor skovrejsning
er ønsket og hvor skovrejsning er uønsket. Nogle af udpegningerne hvor
skov er ønsket, er placeret bynært. Planlægningen fremmer derved
muligheden for at få etableret bynær skov.
Ved ændringerne i udpegningen af hvor skovrejsning er uønsket, er
der blandt andet taget hensyn til landskabelige interesser. På denne
måde sikres, at der ikke rejses skov, hvor en landskabsanalyse har vist,
at der er værdifulde lysåbne landskaber, herunder værdifulde udsigter.
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For friluftsliv og rekreative interesser betyder det, at mulighederne for
bynær skov samt mulighed for fortsat at opleve de værdifulde lysåbne
landskaber og udsigter fremmes. Begge dele vurderes at udgøre en
positiv, men i sig selv mindre væsentlig påvirkning.
Grønt Danmarkskort
Med forslag til Kommuneplan 2020 erstatter temaet Grønt Danmarkskort
tidligere udpegninger af naturinteresser. Af retningslinjer til temaet
fremgår, at indsatser indenfor naturområder, som samtidig bidrager til
andre formål, herunder friluftsliv og rekreation prioriteres.
I forbindelse med Grønt Danmarkskort er udpegninger for natur
gennemgået og nytegnet, samt delt i fire kategorier. Naturværdier og
-potentialer er på denne måde blevet tydeliggjort. Dette kan bruges i
planlægningen af nye muligheder for friluftsliv og rekreative interesser,
både ved at tage hensyn til sårbar natur og ved at fremme muligheder
for naturoplevelser, hvor naturen kan tåle dette.
Prioritering af indsatser, der samtidig fremmer friluftsliv og rekreation
samt tydeliggørelsen af naturværdier vurderes at udgøre en positiv, men
i sig selv mindre væsentlig påvirkning på friluftsliv og rekreative
interesser.
Miljøkonsekvenszoner
Som følge af ændring i planloven i 2017, er der i forslag til Kommuneplan
2020 udpeget erhvervsarealer forbeholdt produktionsvirksomheder og
dertil hørende miljøkonsekvenszoner i temaet Erhvervsvirksomheder. I
temaet fremgår en retningslinje for de nye miljøkonsekvenszoner om kun
at planlægge for miljøfølsom anvendelse, hvis en lokalplan kan sikre mod
miljøgener.
Miljøkonsekvenszonerne begrænser derfor i udgangspunktet hvilke
arealer, der kan laves tiltag for friluftsliv og rekreative interesser i.
Samtidig beskytter miljøkonsekvenszonerne mod gener fra
produktionsvirksomhederne enten ved placering af faciliteterne udenfor
områder, hvor der kan opleves gener eller ved foranstaltninger i området,
der begrænser generne.
Det vurderes, at miljøkonsekvenszonerne medvirker til at eventuelle
problemer bliver løst allerede i planlægningen og derved at undgå
genesager senere hen. Miljøkonsekvenszonerne må derfor anses for en
fortrinsvis positiv, men mindre væsentlig miljøpåvirkning for friluftsliv og
rekreative interesser.

20

Erhvervsområder
I forslag til Kommuneplan 2020 udpeges i temaet
Erhvervsvirksomheder fem nye rammeområder til erhvervsformål. Tre af
disse overlapper med dele af et rammeområde (tidligere
ramme 101.R.25, forslag ramme 101.R.25), der i Kommuneplan 2013 er
udlagt til større rekreativt område.
Rammeområde 101.R.25 reduceres i forslag til Kommuneplan 2020,
således, at der ikke er overlap med det område, der planlægges til
erhvervsformål. Det er imidlertid kun en mindre del af
Rammeområde 101.R.25, der skæres fra og det vurderes, at de områder
med det væsentligste potentiale for friluftsliv og rekreative interesser
bevares i rammeområdet.
Reduktion af Rammeområde 101.R.25 vurderes på grund af sit omfang,
at have en negativ, men mindre væsentlig påvirkning på fremtidige
muligheder for friluftsliv og rekreative interesser i området.
Ferie- og fritidsformål
Tre rammeområder til ferie- og fritidsformål udtages helt i forslag til
Kommuneplan 2020.
Rammeområde 000.R.24 på Baggårdsvej ved Tofte og Rammeområde
205.R.10 nær Nexø er begge udlagt til hotel. Arealerne udtages, da de
ligger i kystnærhedszone og ikke knytter sig til andre turismefaciliteter
eller bymæssige bebyggelser.
Efter planlovens regler skal nye ferie- og fritidsanlæg i
kystnærhedszonen, herunder hoteller, lokaliseres efter
sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med
eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. De to
rammeområder stemmer ikke overens med planlovens bestemmelser.
Rammeområde 208.R.09 for Nørrevig ved Svaneke er udlagt til rekreativt
område. Arealet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder,
at der ikke kan opføres byggeri og anlæg på arealet. Rammen udtages,
så det bliver tydeligt, at der ikke kan planlægges for arealet.
Udtag af de tre rammeområder kunne have påvirket muligheder for
friluftsliv og rekreative interesser negativt. Da lovgivningen i alle tre
tilfælde ikke er i overensstemmelse med udvikling af områderne,
vurderes det imidlertid, at sandsynligheden for at rammerne ville blive
udnyttet er minimale. På den baggrund vurderes det, at friluftsliv og
rekreative interesser ikke påvirkes af udtagningen.
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Kumulativ effekt
Som det fremgår af ovenstående, har mange af ændringerne i
kommuneplanen betydning for friluftsliv og rekreative interesser.
Med ændringerne i temaerne Landskab, Skovrejsning og Grønt
Danmarkskort får Bornholms Regionskommune et bedre grundlag for at
udføre administration og planlægge for friluftsliv og rekreative interesser.
Det vurderes, at selvom hver enkelt ændring i sig selv udgør en mindre
væsentlig påvirkning er den kumulative effekt en væsentlig, positiv
påvirkning for friluftsliv og rekreative interesser.
De negative påvirkninger på friluftsliv og rekreative interesser er små og
vurderes heller ikke samlet at give en væsentlig påvirkning.
Konklusion
Der er flere og større positive påvirkninger på friluftsliv og rekreative
interesser end negative. Udpegninger af cykel- og vandrestier, udvidet
fokus på oplevelser og daglig transport samt forbedret administrations og
planlægningsgrundlag kan virke positivt stimulerende for bosætning og
erhvervsudvikling, herunder ved at øge livet i småbyerne. Småbyerne
bliver mere attraktive, hvis der er god adgang til naturen og de, der
bruger stierne, handler i de små butikker på turen.
Den samlede miljøpåvirkning af forslag til Kommuneplan 2020 på
friluftsliv og rekreative interesser vurderes derfor at være en væsentlig,
positiv påvirkning.

Fremtidig tilstand, hvis planen ikke vedtages (0-alternativ)
Hvis planen ikke vedtages vil Kommuneplan 2013 fortsat være gældende.
Fokus vil blive holdt på oplevelser og ikke på den daglige transport. De
ovenfor beskrevne miljøpåvirkninger vil ikke finde sted. Dette gælder
også de positive virkninger, som den nye kommuneplan kan have på
friluftsliv og rekreative interesser.
Lovhenvisninger
Planloven: Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning
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Biologisk mangfoldighed
Biologisk mangfoldighed er fortrinsvis påvirket af det store arbejde med at
implementere Grønt Danmarkskort, der er indført som krav i planloven i
2017.
Der vurderes ikke at være andre udpegninger i kommuneplanen, som på
dette niveau er i konflikt med naturbeskyttelsesinteresserne, herunder
Natura 2000 og bilag IV arter.

Miljøstatus
Temaet Naturbeskyttelse og landskab i Kommuneplan 2013 udgøres af to
udpegninger: Særlige naturområder og Interesseområder for natur,
landskab og økologiske forbindelser.
Både Natura 2000-områder og naturområder beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3 er i den gældende Kommuneplan 2013
udpeget som en del af de særlige naturområder og dermed omfattet af
retningslinjer for de særlige naturområder. Natura 2000-områderne har
derudover også egne retningslinjer. Naturområderne beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3 er en vejledende registrering og der
foretages løbende opdateringer af registreringen.
Se eventuelt udpegning på kort fra Kommuneplan 2013 her.

Miljøvurdering
Med Kommuneplan 2020 udpeges Grønt Danmarkskort som tema for
naturbeskyttelsesinteresserne. Grønt Danmarkskort udgøres af fire
udpegninger, som tilsammen udgør et sammenhængende naturnetværk:
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, Økologiske
forbindelser, Potentielle naturområder og Potentielle økologiske
forbindelser.
I forbindelse med udpegningen af Grønt Danmarkskort, er udpegningen
af naturinteresserne blevet gennemgået og nytegnet, idet landskab ikke
længere er en del af udpegningen, og idet naturinteresserne er blevet
opdelt i fire fremfor de tidligere to udpegninger.
Se eventuelt forslag til udpegninger på kort i Kommuneplan 2020 her.
Der er således ændret på udpegningerne på kort i forhold til den
gældende Kommuneplan 2013. Retningslinjerne er ikke ændret
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væsentligt i forhold til den gældende kommuneplan, men er mere
specifikke, idet de knyttes til de forskellige temaer. Endvidere er der som
noget nyt tilføjet retningslinjer om prioriteringen af naturindsatsen inden
for Grønt Danmarkskort.
Dyre- og planteliv
Alt dette giver mulighed for at fremme dyre- og planteliv også udenfor de
af lov beskyttede naturområder.
Overfladevand
Overfladevand i form af beskyttede vandløb og søer er indarbejdet i
Grønt Danmarkskort. Dette tydeliggør hvor naturforbedrende projekter
for overfladevand, som for eksempel vådområde- eller
lavbundsprojekter, vil bidrage til sammenhængende natur.
Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr og planter,
herunder Bilag IV-arter
Ved udarbejdelsen af udpegningerne til Grønt Danmarkskort, er inddraget
viden om forekomst af særlig værdifuld natur og/eller høj biodiversitet,
blandt andet i form af bioscore-kortet, som viser områder, som er særligt
værdifulde, fordi de er levesteder for eller potentielle levesteder for
rødlistede arter, herunder også Bilag IV-arter. Disse områder er søgt
udpeget som en del af det samlede naturnetværk.
Spredningskorridorer og barrierer
Det er et nationalt mål, at Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket
indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Dette
tydeliggøres ved udpegningerne Økologiske forbindelser og Potentielle
økologiske forbindelser.
I den gældende Kommuneplan 2013 er spredningskorridorer dækket af
temaet Interesseområder for natur, landskab og økologiske forbindelser,
der, som navnet beskriver, rummer flere interesser. Med udpegningen af
Grønt Danmarkskort er de eksisterende og potentielle økologiske
forbindelser blevet skilt ud i egne udpegninger med tilknyttede
retningslinjer.
Natura 2000
Natura 2000-områderne er videreført i Kommuneplan 2020 alene med de
ændringer, der er foretaget statsligt i 2018. De specifikke retningslinjer
for Natura-2000 er også videreført, og samtidig er Natura
2000-områderne fortsat omfattet af retningslinjerne for de særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
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Naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
Naturområder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 videreføres som
en del af de særlige naturbeskyttelsesinteresser. Det er fortsat en
vejledende registrering, og med forslaget til Kommuneplan 2020
omfattes de arealer, som var registreret som § 3-beskyttede på
tidspunktet for redigering af udpegningen.
De § 3-beskyttede arealer er omfattet af retningslinjerne for de særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
Konklusion
Samlet vurderes det, at Grønt Danmarkskort giver en væsentlig og
positiv miljøpåvirkning. Med Grønt Danmarkskort får Bornholms
Regionskommune et bedre grundlag for at udføre administration,
planlægning samt prioritering af naturindsatser, herunder
spredningskorridorer ud fra.
Det vurderes, at naturområder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
samt Natura 2000-områder, og herunder arter og naturtyper på
udpegningsgrundlaget for områderne, ikke påvirkes væsentligt direkte,
da retningslinjer og udpegninger, som omfatter disse, er videreført uden
væsentlige ændringer. Ved fremtidig realisering af Grønt Danmarkskort
kan
der dog være en positiv indirekte miljøpåvirkning, når der skabes større
sammenhængende naturområder og spredningskorridorer bl.a. i
forbindelse med de beskyttede naturområder og Natura 2000-områder.
Det vurderes, at udpegningen af Grønt Danmarkskort ikke vil påvirke
Bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder væsentligt direkte, men
at Grønt Danmarkskort ved fremtidig realisering vil kunne have en positiv
påvirkning, idet målet for Grønt Danmarkskort er at skabe større
sammenhængende naturområder og sikre arterne mulighed for at
bevæge og sprede sig mellem naturområder via spredningskorridorer.

Fremtidig tilstand, hvis planen ikke vedtages (0-alternativ)
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Hvis planen ikke vedtages vil Bornholms Regionskommune fortsat mangle
at implementere Grønt Danmarkskort og dermed leve op til et af de nye
krav i ændringerne til planloven i 2017. Derudover vil kommunen ikke få
et styrket administrationsgrundlag for naturindsatsen i kommunen.
Naturen vil stadig have samme lovmæssige beskyttelse og være omfattet
af de gældende retningslinjer i Kommuneplan 2013, men med
kortudpegninger, der er forældede.
Lovhenvisninger
Planloven: Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning
Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om
naturbeskyttelse
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Landskab
I arbejdet med temaet Landskab er der indsamlet ny viden, som udover at
danne grundlag for landskabsudpegningerne også er brugt til justeringer i
andre kortudpegninger.

Miljøstatus
Landskab er i Kommuneplan 2013 indeholdt i temaet Naturbeskyttelse og
landskab og på kort udpeget i Interesseområder for natur, landskab og
økologiske forbindelser. Udpegningen indeholder blandt andet områder
med høj landskabelig værdi.
Der er en enkelt retningslinje, der beskriver hvordan blandt andet særlige
landskabelige værdier skal sikres mod placering af ny bebyggelse,
tekniske anlæg mv.
Se eventuelt udpegninger på kort fra Kommuneplan 2013 her.

Miljøvurdering
Med forslag til Kommuneplan 2020 bliver Landskab et særskilt tema, da
alt om natur skal ind i temaet Grønt Danmarkskort.
Landskab har fået egne og mere dybdegående retningslinjer og på kort
er landskaber udpeget i Særligt værdifulde landskaber og Større
sammenhængende landskaber. Udpegningerne er nytegnet og foretaget
på baggrund af en landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden,
der inddeler Bornholm i 11 karakterområder.
Se eventuelt forslag til udpegninger på kort i Kommuneplan 2020 her.
Landskabelige hensyn
Med forslag til Kommuneplan 2020 bliver de landskabelige hensyn
tydeliggjort. Den bagvedliggende landskabsanalyse giver vægtige
argumenter, som kan understøtte det administrative arbejde på
landskabsområdet.
Kumulativ effekt
De landskabelige hensyn er allerede i spil idet de er indarbejdet i temaet
Skovrejsning. Særligt er de lysåbne værdifulde landskaber og værdifulde
udsigter indarbejdet i udpegningen af områder hvor skovrejsning er
uønsket.
Den nye viden er også medtaget i temaet Erhvervsvirksomheder ved
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udlæg af nye erhvervsområder.
Konklusion
Samlet vurderes det at Landskab som selvstændigt tema, samt ny viden
om landskaber der allerede ved forslaget til Kommuneplan 2020 er
indarbejdet i relevante temaer, giver en væsentlig og positiv
miljøpåvirkning. Bornholms Regionskommune får et bedre grundlag for at
administrere og planlægge på en hensigtsmæssig måde for det
bornholmske landskab.

Fremtidig tilstand, hvis planen ikke vedtages (0-alternativ)
Hvis planen ikke vedtages, vil Kommuneplan 2013 fortsat være gældende
og derved vil landskaber være dækket af de retningslinjer og
udpegninger, der findes i temaet Naturbeskyttelse og landskab.
Da udpegningen i Kommuneplan 2013 dækker både landskab og natur er
det en mere upræcis udpegning, hvor det kan være svært at skelne hvad,
der er natur- og hvad der er landskabsinteresser. Det betyder et mere
uklart administrations- og plangrundlag i forhold til at have landskab og
natur som to adskilte temaer.
De nye data om landskaber, som er blevet indsamlet i landskabsanalysen
vil fortsat kunne bruges, men vil ikke passe helt overens med
kortudpegningen for landskaber i Kommuneplan 2013.
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Grundvand
Beskyttelse af grundvand er højt prioriteret. Det høje beskyttelsesniveau
fastholdes og nye udpegninger medvirker til at sikre tydeliggørelse af hvor
grundvandet er særligt følsomt.

Miljøstatus
Grundvandsbeskyttelse er højt prioriteret i Kommuneplan 2013. Temaet
Grundvandsbeskyttelse opstiller mange retningslinjer for beskyttelsen af
grundvandet og på kort fremgår udpegningerne Nærområder til
vandindvinding, Områder med drikkevandsinteresser og Områder med
særlige drikkevandsinteresser.

Miljøvurdering
Beskyttelse af grundvand er fortsat en høj prioritet. Med forslag til
Kommuneplan 2020 er antallet af retningslinjer i temaet
Grundvand reduceret og de er kortet ned og gjort skarpere.
På kort er der nu udpeget Følsomt grundvandsområde, Område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nærområde for vandindvinding og
Indvindingsområde uden for OSD.
Den væsentligste ændring er udpegningen Følsomt grundvandsområde.
Der er ikke juridiske bindinger til denne udpegning på samme måde, som
der er til Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD),
Nærområder for vandindvinding og Indvindingsområder uden for OSD.
Udpegningen bidrager i stedet til at tydeliggøre overfor projektmagere,
hvor der kan opstå konflikter mellem nye projekter og
grundvandsinteresserne.
Indirekte effekt
I forslag til Kommuneplan 2020 er der i temaet
Erhvervsvirksomheder udpeget fem nye rammeområder til erhverv.
Under arbejdet med at finde egnede placeringer af udpegningen til
erhverv blev overvejet forskellige alternativer. Et af alternativerne
var netop placeret ovenpå et følsomt grundvandsområde og alternativet
blev fravalgt af den grund. De udpegninger der nu ligger i forslag til
Kommuneplan 2020 vil ikke påvirke grundvandet væsentligt.
Udpegningen bidrager på den måde indirekte positivt til grundvandets
beskyttelse.
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Kumulativ effekt
Det nye fokus på at få følsomme grundvandsområder tydeliggjort, har
allerede i udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020 været brugt
ved ændringerne til udpegninger i temaet Skovrejsning. Hvor der er
følsomme grundvandsområder er der således også udpeget områder
med skovrejsning ønsket. Såfremt projektmagere vælger at rejse skov i
et skovrejsning ønsket område med følsomt grundvandsområde under, vil
det give en positiv miljøpåvirkning på grundvandet.
Konklusion
Ændringerne i temaerne Grundvand og Skovrejsning giver et bedre
grundlag for at udføre administration og til at prioritere
grundvandsindsatser. Hensynet til grundvand i udpegningen af nye
erhvervsområder bidrager til at sikre grundvandet ved at fremme
placering af erhverv udenfor områder, hvor grundvandet kan blive
påvirket.
Samlet vurderes det, at forslag til Kommuneplan 2020 giver en væsentlig
og positiv påvirkning på grundvand.

Fremtidig tilstand, hvis planen ikke vedtages (0-alternativ)
Hvis ikke planen vedtages, vil beskyttelse af grundvand fortsat være højt
prioriteret. Det vil dog ikke være lige så tydeligt, hvor der er stor risiko
for konflikter mellem nye projekter og følsomme grundvandsområder.
Samtidig vil arbejdet med at udpege nye erhvervsområder udestå og
temaet Skovrejsning vil ikke have samme hensyn til grundvand
indarbejdet.
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Råstoffer
I forslag til Kommuneplan 2020 er der i temaet
Erhvervsvirksomheder udpeget fem nye erhvervsområder. Disse
områder overlapper med et område, der i Råstofplan for
Bornholm 2016-2028 er udpeget som råstofinteresseområde for kaolin.
Kommuneplanen må ikke stride imod råstofplanen og der må ikke udlægges
erhvervsområder, hvor der er udpeget råstofinteresseområde.
Råstofmyndigheden i Bornholms Regionskommune har siden
afgrænsningsnotatet blev skrevet truffet afgørelse om, at det udpegede
interesseområde for kaolin kan indskrænkes til fordel for udpegningen af nye
erhvervsområder. Afgørelsen er begrundet i forventet mængde kaolin i
undergrunden og forventet indvindingsbehov afvejet i forhold til at
sikre brede muligheder for erhvervsudvikling, en hensigtsmæssig byudvikling
ved planlægning for erhverv samt vandforsyningsinteresser.
Med afgørelsen om, at indskrænke råstofinteresseområdet, er der ikke
længere modstrid mellem råstofplan og forslag til Kommuneplan 2020.
Det vurderes på den baggrund at udpegning af fem nye erhvervsområder
ikke påvirker råstoffer væsentligt.
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Samlet vurdering - miljømålsætninger
Vurderingen i forhold til miljømålsætningerne skal sikre, at kommuneplanens
ændringer ikke strider mod planer og målsætninger eller indsatsprogrammer
i de pågældende planer. Målsætninger og emner, som er indgået i
vurderingen er beskrevet i tabellen herunder.

Emne

Målsætninger

Påvirkning

Natura 2000

Natura 2000 er
betegnelsen for et
netværk af beskyttede
naturområder i EU.
Områderne skal bevare
og beskytte natyrttper og
vilde dyre- og plantearter,
som er sjældne, truede
eller karakteristiske for
EU-landene

Natura 2000-områderne på
Bornholm er i forslag
til Kommuneplan 2020
indarbejdet i Grønt
Danmarkskort og videreført
alene med de ændringer,
der er foretaget statsligt i
2018.

> Gunstig
bevaringsstatus for
naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget

>Det vurderes at forslag til
Kommuneplan 2020 er i
overensstemmelse
med målsætningen for
Natura 2000.
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Landsplanredegørelsen
2019

Landsplanredegørelsen
beskriver
planlovsændringerne fra
2017 og 2018 samt
tankerne bag.
Med den nye planlov er
de væsentlige nationale
interesser fokuseret
inden for fire
interesseområder:
1. Vækst og
erhvervsudvikling
2. Natur- og
miljøbeskyttelse
3. Kulturarvs- og
landskabsbevarelse
4. Hensyn til nationale og
regionale anlæg
Landsplanredegørelsen
2019 lægger vægt på
planlovens udvidede
formål. Tidligere var
lovens formål alene at
værne om landets natur
og sikre de
samfundsmæssige
interesser i
arealanvendelsen. Nu
skal loven også sikre
rammer for vækst og
udvikling i hele landet.
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De nye krav i planloven er
indarbejdet i forslag til
Kommuneplan 2020.
Der er søgt om
udviklingsområder og
omplacering af
sommerhusområder i
kystnærhedszonen hos
Erhvervsstyrelsen.
Afgørelse på
ansøgningerne afventer og
vil blive vedtaget i
landsplandirektiv.
Klimatilpasning vil
yderligere blive
konkretiseret med
kommuneplantillæg i 2021
Det vurderes, at forslag til
Kommuneplan 2020 er i
overensstemmelse med
Landsplanredegørelsen
2019.

Oversigt over nationale
interesser

Oversigten over
nationale interesser
uddyber de fire
interesseområder, som
Landsplanredegørelsen
2019 fastlægger.

Vurdering af målsætninger i
Oversigt over nationale
interesser ligger i
forlængelse af
vurderingen for
Landsplanredegørelsen
2019.

Vækst og
erhvervsudvikling
> Sikre produktions-,
risiko- og
landbrugsvirksomheder
udviklingsmuligheder og
undgå skærpede
miljøkrav på grund af ny
miljøfølsom anvendelse
som kontorer eller boliger
i områder nær
virksomhederne.

> Sikre planlægning for
detailhandel, der
muliggør et varieret
butiksudbud.

>Der er udlagt
miljøkonsekvenszoner
omkring produktionserhverv
og risikozonerne er udvidet
omkring
risikovirksomhederne. For
landbrugsvirksomheder er
taget stilling til
positivområder for store
husdyrbrug og store dele af
øen er udpeget til særlig
værdifuld landbrugsjord.
>Detailhandel er behandlet i
tre kommuneplantillæg og
videreført i forslag til
Kommuneplan 2020.

Natur- og
miljøbeskyttelse
> Grønt Danmarkskort
som et strategisk
planlægnings- og
prioriteringsværktøj

> Nedbringe
næringsstofindholdet i
landets vandmiljøer
> Sikring af rent og
rigeligt drikkevand
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> Grønt Danmarkskort giver
et bedre grundlag for at
udføre administration og
mulighed for en ny måde at
planlægge og prioritere
naturindsatser på
> Afventer vedtagelse af
vandplan for Bornholm i
næste planperiode
> Der er taget hensyn til
grundvand i udpegninger til
erhvervsområder og
samtidig giver forslag til
Kommuneplan 2020 et
bedre grundlag for
administration og
prioritering af
grundvandindsatser

> Nedbringe potentielle
negative følger af
oversvømmelser og/eller
nedbringe
sandsynligheden for
oversvømmelse
> Understøtte skovlovens
formål om at
skovlandskaber skal
dække 20-25 % af
Danmarks areal i løbet af
en trægeneration

> Klimatilpasning vil
yderligere blive
konkretiseret med
kommuneplantillæg i 2021

> Skovdække og nye
udpegninger lever op til
skovlovens formål

Kulturarvs- og
landskabsbevarelse
> Sikre bevaring af
værdifulde landskaber,
herunder geologiske
værdier

> Sikre bevaring af åbne
kyster samt sikre og
udbygge offentlighedens
adgang til kysten
> Ferie- og fritidsanlæg i
kystnærhedszonen
lokaliseres efter
sammenhængende
turistpolitiske
overvejelser og kun i
forbindelse med
eksisterende bysamfund
eller større ferie- og
fritidsbebyggelser

> Særskilt tema om
landskab samt ny viden om
landskaber giver et bedre
grundlag for at administrere
og planlægge på en
hensigtsmæssig måde for
det bornholmske landskab
> Beskyttelse af
kystnærhedszone er
videreført fra Kommuneplan
2013
> Omplacering af
sommerhusområder er
ansøgt hos
Erhvervsstyrelsen,
lokaliseret i
overensstemmelse med
krav og indarbejdes i
kommuneplanen, hvis de
vedtages med
landsplandirektiv

> Udviklingsområder i
kystnærhedszonen
udpeges hvor der ikke er
særlige landskabs-,
natur- eller
miljøinteresser

> Udviklingsområder er
ansøgt hos
Erhvervsstyrelsen og
indarbejdes i
kommuneplanen, hvis de
vedtages med
landsplandirektiv

> Sikre bevaring af

> Beskyttelse af
kulturhistoriske og
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kulturhistoriske og
bygningsmæssige
bevaringsværdier

bygningsmæssige
bevaringsværdier er
videreført fra Kommuneplan
2013.

Hensyn til nationale og
regionale anlæg
> Hensyn til landets
flyvepladser og
indflyvningszoner

> Sikre
overensstemmelse
mellem byudviklingen og
offentlige investeringer i
infrastruktur og transport
> Hensyn til Forsvarets,
Beredskabets og
Hjemmeværnets anlæg,
herunder støjende
aktiviteter
> Sikre tilstrækkelig
kapacitet til behandling
og deponering af affald

> Sikre hensigtsmæssig
og rentabel placering af
biogasanlæg

> Der er indført
støjkonsekvenszone og
indflyvningszoner er
videreført fra Kommuneplan
2013
> Nye erhvervsområder er
udpeget med nærhed til
infrastruktur

> Der er indført
miljøkonsekvenszoner
omkring Forsvarets,
Beredskabets og
Hjemmeværnets anlæg
> Bornholms Affaldsvision
om at blive verdens første
industrialiserede samfund,
der slukker
forbrændingsovnen og
overgår til 100 procent
genbrug og genanvendelse
af affald er indarbejdet
> Udlæg til biogasanlæg er
videreført fra Kommuneplan
2013
Samlet vurderes det, at
forslag til Kommuneplan
2020 er i
overensstemmelse med
Oversigt over nationale
interesser
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Strategi for
Kommuneplan 2020

Strategi for
Kommuneplan
2020 beskriver de
temaer, som
kommunalbestyrelsen
ønsker skal arbejdes
med i den kommende
kommuneplan.
> 42.000 bornholmere i
2028

> Visionen er taget med ind
i forslag til Kommuneplan
2020

> Attraktive boliger i
udviklingsområder i
kystnærhedszonen

> Udviklingsområder er
ansøgt hos
Erhvervsstyrelsen og
indarbejdes i
kommuneplanen, hvis de
vedtages med
landsplandirektiv

> Attraktive sommerhuse
ved omplacering af
sommerhusområder

> Omplacering af
sommerhusområder er
ansøgt hos
Erhvervsstyrelsen,
lokaliseret i
overensstemmelse med
krav og indarbejdes i
kommuneplanen, hvis de
vedtages med
landsplandirektiv

> Beskyttelse af natur i
form af artsrigdom,
attraktionsværdi og
rekreative muligheder for
mennesker samt
levesteder for dyr, planter
og organismer

> Grønt Danmarkskort giver
et bedre grundlag for at
udføre administration og
mulighed for en ny måde at
planlægge og prioritere
naturindsatser på. Forslag
til Kommuneplan 2020
har gennem flere tiltag
en væsentlig og positiv
påvirkning på friluftsliv og
rekreative interesser.

> Beskyttelse af
drikkevandet

> Der er taget hensyn til
grundvand i udpegninger til
erhvervsområder og
samtidig giver forslag til
Kommuneplan 2020 et
bedre grundlag for
administration og
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prioritering af
grundvandindsatser
> Klimatilpasning og
optag af CO2

> Klimatilpasning vil
yderligere blive
konkretiseret med
kommuneplantillæg i 2021
Samlet vurderes det, at
forslag til Kommuneplan
2020 er i
overensstemmelse med
Strategi for Kommuneplan
2020

Lovhenvisninger
Planloven: Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning
Skovloven: Lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019 om skove
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Fremtidig tilstand hvis planen ikke
vedtages (0-alternativ)
Hvis Kommuneplan 2020 ikke vedtages endeligt, vil de miljøpåvirkninger
beskrevet under de enkelte miljøfaktorer ikke finde sted. Miljøvurderingen
viser, at der fortrinsvis vil være positive miljøpåvirkninger på friluftsliv og
rekreative interesser, biologisk mangfoldighed, landskab, grundvand og
indirekte positiv påvirkning på menneskers sundhed.
0-alternativet betyder, at Kommuneplan 2013 vil være gældende, de nye
krav i planloven fra 2017 og 2018 vil ikke være implementeret og Bornholms
Regionskommune skal udføre administration og planlægning på dette
grundlag.
Lovhenvisninger
Planloven: Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning
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Overvågning og
afværgeforanstaltninger
Overvågning
Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2020 viser, at der fortrinsvis vil
være positive miljøpåvirkninger ved endelig vedtagelse af planen. De tiltag
og projekter, som forslag til Kommuneplan 2020 muliggør, vil imidlertid også
kunne påvirke miljøet væsentligt - både positivt og negativt.
De tiltag og projekter, som forslag til Kommuneplan 2020 muliggør, skal
på tidspunktet for realisering følges op med for eksempel godkendelser,
tilladelser eller lokalplaner og ofte tilhørende miljøscreeninger eller
miljøvurderinger på et mere konkret niveau.
Midtvejs i en planperiode, skal Bornholms Regionskommune gennemføre en
planstrategi. Strategien skal indeholde oplysninger om planlægning
gennemført med seneste version af kommuneplanen. Samtidig skal der, på
baggrund af konsekvenserne, tages stilling til fremtidig strategi for den
følgende nye eller reviderede kommuneplan.
Ved at følge de konkrete projekter, Kommuneplan 2020 muliggør, med
relevant sagsbehandling og eventuelle selvstændige miljøvurderinger samt
ved at gøre status halvvejs i planperioden, vurderes det, at der ikke er
behov for etablering af egentlig overvågning i forhold til planen. Eventuelle
uforudsete og uhensigtsmæssige konsekvenser vil blive varetaget gennem
sagsbehandling og planstrategi.
Afværgeforanstaltninger
Generelt er udarbejdelse af kommuneplanen foregået med stor og tidlig
inddragelse af fagpersoner og myndighedsområder, således at nødvendige
hensyn er indarbejdet før arbejdet med miljøvurderingen er gået i gang.
Miljøvurderingen har samtidig fortrinsvis vist positive
væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøvurderingen har derfor ikke vist behov for afværgeforanstaltninger.
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Sammenfattende redegørelse
Dette afsnit skrives, når kommuneplanforslaget har været i høring. Heri
beskrives, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan
miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er
taget i betragtning.
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