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Miljøscreeningsafgørelse af Forslag til Lokalplan 2 68 for 
Skodsborg Strandpark 
 
Rudersdal Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan 268. 
Planforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens1 § 10, hvorfor 
kommunen har screenet forslagene, for at vurdere om lokalplanen vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt. 
 
Lov grundlag  
Det følger af miljøvurderingslovens § 8 stk. 1 at kommunen skal 
gennemføre en miljøvurdering af planer bl.a. hvor disse udarbejdes 
indenfor fysisk planlægning, arealanvendelse og hvor der fastlægges 
rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af 
miljøvurderingslovens bilag 1 og 2.   
 
Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, fastslår, at der skal gennemføres en 
vurdering også kaldet en screening af planer, som kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, når disse planer er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun 
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller angiver 
mindre ændringer i sådanne planer.  
 
Ifølge miljøvurderingslovens § 10, træffer kommunen afgørelse om, 
hvorvidt planer er omfattet af § 8 stk. 2 dvs. kravet om miljøvurdering. 
Ved afgørelsen skal kommunen inddrage kriterierne i bilag 3 til 
miljøvurderingsloven.  
 

Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan og er derfor 
screenet med henvisning til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.  
 
Eksisterende forhold  
Skodsborg Strandpark ligger som en langstrakt park mellem Skodsborg 
Strandvej og kysten. Parken består af en åben græsplæne med spredt 
beplantning og en foranliggende sandstrand. Overgangen fra 
græsarealet til sandstranden består af en ca. 1 meter høj og skrånende 
betonmur med en gangsti på overkanten. 
 
Cirka midt i strandparken ligger en bygning i én etage på 86 m2, som 
rummer iskiosk, offentligt toilet og 6 m2 omklædningsfaciliteter for 
vinterbaderne, Skodsborg Vikingelaug.  
 

                                                
 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) af 25. oktober 2018 
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Syd for iskiosken ligger parkens parkeringsareal med 56 p-pladser samt 
endnu et græsareal. Græsarealet adskilles fra stranden af en lodret 
betonmur. Sandstranden er på denne del væsentlig smallere end den 
øvrige del af sandstranden i parken.  
 
Udover adgangen fra Skodsborg Strandvej til parkeringsarealet er der 
flere steder gående adgang til parken igennem den hæk, som adskiller 
parken fra Strandvejen.  
 
Ud for iskiosken ligger strandparkens badebro. Den er etableret på én af 
de to bølgebrydere, som ligger ud for strandparken. Fra arealet ved 
iskiosken er adgang for alle til badebroen via en gangbro i træ.  
 
Eksisterende planforhold 
Lokalplanområdet ligger inden for og dækker cirka halvdelen af 
rammeområde Sk.R1, Struckmannparken og Skodsborg Strandpark. 
Rammeområdet udlægger området til strandpark, fastsætter en 
maksimal bebyggelsesprocent for rammeområdet på 1 og at der ikke 
kan opføres yderligere selvstændig bebyggelse undtagen til drift og 
tekniske anlæg.  
 
Skodsborg Strandpark er endvidere omfattet af Byplanvedtægt 12. 
Byplanvedtægt 12 fastsætter en byggelinje på 10 fra vejmidte af alle 
veje. Denne byggelinje er indarbejdet i Forslag til Lokalplan 268. 
Byplanvedtægten henviser endvidere til deklaration af 20. september 
1922, som imidlertid er aflyst d. 20. maj 1965.  
 
 
Forslag til fremtidig planlægning 
Med Forslag til Lokalplan 268 gives mulighed for at udvide den 
eksisterende bygning med op til 46 m2 mod syd med henblik på 
etablering af badehus med sauna og omklædningsfaciliteter.  Badehuset 
kan maksimalt gives en størrelse på 28 m2. Imellem det nye badehus og 
den eksisterende kioskbygning skal være fri passage for offentligheden. 
Passagen skal have en bredde på minimum 3,5 meter og være åben i 
hele bygningens facade. Taget på den eksisterende kioskbygning skal 
videreføres henover passagen og den nye badhusbygning, således at 
taget kommer til at fremstå som en ensartet og ubrudt flade.  
 

Der vil med udvidelse af eksisterende bygning mod syd blive inddraget 
op til 6 parkeringspladser. Det resterende parkeringsareal skal efter 
udvidelse af bygningen genetableres evt. med skråparkering.  
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Endvidere gives mulighed for etablering af en samling af 
træningsfaciliteter på et areal, som maksimalt er 100 m2. Disse skal 
placeres samlet og i den sydlige del af strandparken i tilknytning til 
eksisterende bygninger eller parkeringspladsen.  
 
Det skal understreges, at der skal søges og være givet dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen inden de nævnte forhold kan etableres.   
 
Planens mulige indvirkning 
Kommunen har i screeningen af ovennævnte plan bl.a. vurderet:  
 
• hvorvidt der er en mulig indvirkning på omkringliggende områder, i 

det der navnlig er taget hensyn til en sådan eventuel indvirknings 
sandsynlighed, kumulative karakter, varighed, hyppighed og 
reversibilitet.  
 

• hvorvidt planen vil kunne medføre fare for menneskers sundhed og 
miljøet, samt det geografiske område, der vil blive berørt og 
sårbarheden af en sådan eventuelt berørt område - bl.a. hvorvidt et 
eventuelt berørt område har særlige karakteristiske naturtræk eller 
en indeholder en kulturarv.  
 

• hvorvidt planen vil kunne medvirke til at der kan ske en overskridelse 
af miljøkvalitetsnormer eller - grænseværdier. 

 
Der henvises til screeningskemaet i vedlagte bilag.   
  
Afgørelse  
Rudersdal Kommune har ved screeningen af Lokalplanforslag 268 
vurderet, at mulighederne i planerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt, 
hvorfor planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 
Kommunen har truffet sin afgørelse med hjemmel i 
miljøvurderingslovens § 10 og ud fra de relevante kriterier oplistet i 
miljøvurderings-lovens bilag 3.  
 
Begrundelse:  
 
På basis af screeningen vurderes Forslag til Lokalplan 268 ikke, at være 
omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes 
at medføre væsentlig indvirkning på de i screeningen vurderede 
miljøforhold, herunder biologisk mangfoldighed, landskab, trafik 
kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomiske og visuelle forhold, 
samt kumulative, irreversible og grænseoverskridende påvirkninger.   
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Lokalplanforslaget åbner mulighed for udvidelse af den eksisterende 
bygning mod syd. Udbygningen følger samme tilbagetrukne beliggenhed 
i forhold til kysten, som den eksisterende bygning. Dette sikrer kigget på 
langs af kysten inden for strandparken og op ad kystlinjen mod nord, 
som er ubebygget. Endvidere holdes udbygningen i samme 
proportioner, materialevalg og farver, som den eksisterende bygning, 
hvilket sikrer et ensartet udtryk i bygningen.  
  
Parken er anlagt for så vidt angår græs-, parkeringsarealer og betonmur. 
Disse anlagte arealer vurderes ikke at rumme levesteder for planter eller 
dyr, som er omfattet af Habitatdirektivet ligesom de berørte arealer ikke 
rummer beskyttet natur.  
 
Offentlighedens adgang til parken vil være uændret. Brugen af 
strandparken vil således fortsat understøtte udendørsaktiviteter med 
mulighed for afslapning, socialt samvær, sol- og havbadning samt evt. 
brug af de nye træningsfaciliteter. De ændringer som følger af 
planforslaget påvirker ikke sundhed og velfærd væsentligt. 
 
For så vidt angår de trafikale forhold påvirkes disse alene ved 
nedlægning af op til 6 parkeringspladser. Dette er vurderet ikke at få 
nogen væsentlig indvirkning på området, i det der findes parkering langs 
Skodsborg Strandvej, hele vejen op i mod Struckmann Parken i nord.   
 
For så vidt angår ressourceforbruget er det vurderet at disse påvirkes 
men kun i mindre omfang. Øvrige miljømæssige forhold er vurderet ikke 
at blive påvirket. 
 
Det er for de enkelte miljøforhold vurderet at ændringernes kumulative 
påvirkning ikke er væsentlig. De ændringer, der følger af lokalplanen, er 
af begrænset omfang og ikke af grænseoverskridende karakter. 
 
Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere 

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan 
påklages efter bestemmelserne i planloven2, jf. § 58, stk. 3, jf. § 48, stk. 
1 i miljøvurderingsloven.  
 
Du kan derfor klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 
58, stk. 1, nr. 3. Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål 
påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne 

                                                
 
2 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning 
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afgørelse, hvis du mener, at kommunen har tilsidesat lovens 
bestemmelser, herunder de forvaltningsretlige grundsætninger. Du kan 
derimod ikke klage over kommunens afgørelse hvis du mener, at det er 
en dårlig ide at kommunen har truffet pågældende afgørelse. Du kan 
således ikke klage over kommunens skøn. 
 
Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og 
organisationer, jf. planlovens § 59. 
 
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger e fter den offentlige 
bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmesid e.  
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til 3/4 den følgende hverdag, jf. § 2, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 
130 af 28.01.2017 (om regler for klage til Planklagenævnet). 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 
Planklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning / 
hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3. 
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 
sagen og de anførte klagepunkter til Planklagenævnet vedhæftet den 
påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens 
bedømmelse. Samtidig med at kommunen sender klagesagen til 
Planklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 
andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 
til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. 
bekendtgørelsens § 4. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre 
Planklagenævnet bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 6. 
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Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for 
virksomheder og organisationer 1.800 kr. jf. § 8, stk. 1, i Lov nr. 1658 af 
20.12.2016 om Planklagenævnet. 
 
De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 
af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. 
Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske 
ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden en af 
Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet 
affristen, afvises klagen. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på 
kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62. 


