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0 Ikke-teknisk resumé 

Bolig- og Planstyrelsen har efter afslutning af 2. ansøgningsrunde om overførsel af sommerhusområder til 
byzone udarbejdet et forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder 
inden for kystnærhedszonen til byzone.  
 
Forslaget omfatter 1 område, som i dag er et sommerhusområde beliggende i kystnærhedszonen i lands-
byen Kostræde Banker i Vordingborg kommune. På baggrund af den gennemførte afgrænsning af miljø- 
vurderingen, herunder høring af berørte myndigheder, omfatter miljørapporten en vurdering af konse-
kvenserne med hensyn til den biologiske mangfoldighed. 
 
Forslaget omfatter en marginal del af de samlede områder udlagt til sommerhusområder og byzone inden-
for kystnærhedszonen. Implementering af forslaget vil ikke påvirke den overordnede hensigt med plan-
lægningen inden for kystnærhedszonen. Den vil heller ikke få betydning for regeringens nationale målsæt-
ninger. 
 
Den samlede virkning på nationalt plan er derfor neutral / ingen eller ubetydelig negativ virkning. 
 
Det specifikke område grænser op til Natura 2000 område nr. 169, havet og kysten mellem Karrebæk 
Fjord og Knudshoved Odde. Endvidere er der inden for området arealer delvist registreret som biologisk 
overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er i planlægningen forudsat at kommunalbestyrelsen ind-
drager hensynet til natur-, landskab- og miljøinteresser.  
 
Implementering af forslagets muligheder for at overføre arealet til byzone vil ikke forringe muligheden for 
opfyldelse af målsætningerne i den seneste Natura 2000 handleplan. Den økologiske integritet af arter 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV vil ikke blive påvirket. Samlet set vil der højst kunne ske en poten-
tiel ubetydelig negativ påvirkning af den biologiske mangfoldighed 
 
Forslag til landsplandirektiv vurderes derfor at kunne gennemføres uden at tilsidesætte de nationale inte-
resser ved kysterne, og uden at påvirke de internationale forpligtelser i forhold til Natura 2000 områder og 
arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
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1 Indledning 

 
Planloven har siden 2017 givet mulighed for, at landets kystnære kommuner kan ansøge om overførsel af 
eksisterende sommerhusområder til byzone i henhold til nærmere regler fastsat af indenrigs- og boligmini-
steren (erhvervsministeren indtil ressortoverførslen af planloven 21. januar 2021). 
 
Muligheden er udmøntet i planlovens § 5 b, stk. 6, jf. lov nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning. Den 
indebærer, at landets kystkommuner kan ansøge om mulighed for at overføre eksisterende sommerhus-
områder til byzone, hvis lovens generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone er opfyldt, jf. § 11 a, og 
hvis indenrigs- og boligministeren har fastsat nærmere regler herom, jf. § 5b stk. 7.  
 
Muligheden for at overføre et sommerhusområde til byzone gives med et landsplandirektiv der udarbejdes 
af indenrigs- og boligministeren efter planlovens § 3. På baggrund af en vurdering af de indmeldte forslag 
fra kommunerne, er i Landsplandirektivet udpeget de sommerhusområder, der kan overføres til byzone på 
bag- grund af efterfølgende kommune- og lokalplanlægning. 
 
Den daværende erhvervsminister inviterede landets kyskommuner til første ansøgningsrunde i 2017. 
Dette resulterede i bekendtgørelse af et landsplandirektiv, som muliggjorde overførsel af specifikke som-
merhusområder i 4 kommuner, bekendtgørelse nr. 1017 af 3. juli 2018 om landsplandirektiv for overførsel 
af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.  
 
Indenrigs- og boligministeren, som har overtaget den tidligere erhvervsministers ressortområde pr, 21. 
januar 2021, har nu gennemført og afsluttet den 2. ansøgningsrunde om at overføre eksisterende som-
merhusområder inden for kystnærhedszonen til byzone. Bolig- og Planstyrelsen (erhvervsstyrelsen indtil 
ressortoverførslen af planloven 21. januar 2021) har herefter udarbejdet et forslag til landsplandirektiv, 
der muliggør overførsel af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen til byzone.  
 
I forbindelse med den offentlige høring af forslag til landsplandirektiv og inden den endelige vedtagelse 
heraf, er der i denne rapport foretaget en miljøvurdering af forslaget i overensstemmelse med lov om mil-
jøvurdering, jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 

1.1 Den anden ansøgningsrunde om overførsel af sommerhusområder til byzone. 

Erhvervsministeren inviterede med frist den 1. december 2019 landets kystkommuner til anden ansøg-
ningsrunde om at overføre eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszonen til byzone.  
 
Bolig- og Planstyrelsen har modtaget ansøgning om et område fra Vordingborg kommune. Styrelsen vur-
derer at ansøgningen opfylder kriterierne for at overføre sommerhusområder til byzone. 
 
Den daværende erhvervsstyrelse har i maj 2020 sendt ansøgningen til høring blandt statslige ministerier. 
Der er i den forbindelse indkommet bemærkninger fra Miljøstyrelsen vedrørende arealets status som be-
skyttet overdrev iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Miljøstyrelsen bemærker følgende: 
 
• Miljøstyrelsen er enig i kommunens vurdering af, at arealet ikke er beskyttet efter naturbeskyttelses-

lovens § 3, for så vidt angår bebyggelse på grund af undtagelsen i naturtypebekendtgørelsens § 1. 
Miljøstyrelsen bemærker dog, at § 3-natur i byzone og sommerhusområder så vidt muligt bør bevares, 
og at formålet med undtagelsesbestemmelsen i naturtypebekendtgørelsens § 1 udelukkende er at 
undgå værditab som følge af, at planlægning fra før beskyttelsens indførelse ellers ikke har kunnet 
realiseres. 
 

• Området grænser op til et Natura 2000-område. I den forbindelse skal det naturligvis vurderes, om 
overførslen fra sommerhusområde til byzone kan påvirke internationale naturbeskyttelsesinteresser. 

 
Efterfølgende har Bolig- og Planstyrelsen vurderet, at overførsel af sommerhusområde til byzone ikke vil 
ændre den beskyttelsesmæssige status af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, da naturtype-
bekendtgørelsens § 1 gælder for arealer i såvel sommerhusområder som i byzone. 
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2 Forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv 

Bolig- og Planstyrelsen har efter modtagelse og behandling af indkomne ansøgninger fra den 2. ansøg-
ningsrunde om at overføre eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszonen til byzone udar-
bejdet et forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv.  
 
Forslag til landsplandirektiv omfatter et sommerhusområde i Vordingborg kommune, som ligger i kystnær-
hedszonen i tilknytning til eksisterende arealer i byzone. Direktivet muliggør, at Vordingborg kommune 
ved kommunal- og lokalplanlægning kan overføre området til byzone, hvis planlovens generelle kriterier 
for udlæg af arealer til byzone er opfyldt.  
 
Dette indebærer at reglerne om udlæg af nyt areal til byzone efter planlovens § 11 a skal være opfyldt. 
Det betyder, at kommunen kan udlægge området som nyt areal til byvækst for foretage en omfordeling af 
allerede udlagte arealer til byvækst eller at dække et opgjort forventet behov i den 12-årige planperiode 
eller, jf. hhv. planlovens § 11 a, stk. 6 og stk. 7. 
 
Muligheden er begrænset til en periode på 3 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Det indebærer, at kom-
munalbestyrelsen endeligt skal have vedtaget en lokalplan for områdets overførelse til byzone senest tre 
år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Bestemmelsen skal sikre, at berørte grundejer inden for rimelig tid 
får afklaret og fastlagt fremtidig zonestatus og nye anvendelsesmuligheder for deres ejendom. 
 
Endvidere skal kommunen ved kommune- og lokalplanlægning for området inddrage hensyn til natur-, 
landskabs- og miljøinteresser og i relevant omfang fastlægge, hvorledes der sikres overensstemmelse 
mellem planlægningen og varetagelsen af disse hensyn.  
 
Dette indebærer at kommunen skal følge de øvrige regler som sætter rammerne for den kommunale plan-
lægning. I forbindelse med den konkrete planlægning skal kommunen således i relevant omfang redegøre 
for og inddrage hensyn til bl.a. naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, strandbeskyttelses-
linje, skovbyggelinje, fredskov, fredninger, internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter efter de 
almindelige regler. Kommunens konkrete planforslag vil tillige skulle behandles efter almindelige regler om 
miljøvurdering af planer og programmer i henhold til lov om miljøvurdering. 
 
Hvis bekendtgørelsen vedtages endeligt, forventes den at træde i kraft i første kvartal af 2021. 

2.1 Områder omfattet af forslag til bekendtgørelse 

Forslag til landsplandirektiv omfatter et eksisterende sommerhusområde i Vordingborg kommune på ca. 
1,1 ha og beliggende ved Kostræde Banker.  
 
Området ligger i direkte tilknytning til byen Kostræde Banker med eksisterende bebyggelse i byzone mod 
syd og sommerhusområde mod nordøst. Området henligger delvist ubebygget som markareal og delvist 
matrikuleret med enkelt bebyggelse. 
 
Området er delvist registreret som biologisk overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede natur-
typer, men da området er udlagt til sommerhusområde inden den 1. juni 1992, gælder naturbeskyttelses-
lovens forbud mod tilstandsændringer kun for tilstandsændringer til landbrugsformål, jf. § 1 i bekendtgø-
relse nr. 1067 af 21. august 2018 om beskyttede naturtyper (naturtypebekendtgørelsen).  
 
 
 
 
 
 



  
 

www.moe.dk Side 7 af 15 
 

3 Miljørapportens indhold 

Forslaget til landsplandirektiv er omfattet af § 8 stk. 1 i lov om miljøvurdering. 
Ifølge lovens afsnit II skal planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af planen kan anta-
ges at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Den daværende erhvervsstyrelse (nu Bolig- og Planstyrelsen) har forud for udarbejdelsen af denne miljø-
vurdering udarbejdet en afgræsningsrapport, som har været i høring hos berørte myndigheder, og som 
afgrænser de væsentligste emner i miljørapporten til følgende emner: 
 
• Den biologiske mangfoldighed, flora og fauna, herunder især forholdet til Natura 2000 og arter omfat-

tet af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det fremgår endvidere, at miljøvurderingen af landsplandirektivet skal foretages på et overordnet niveau, 
som ikke foregriber den kommunale miljøvurdering i forbindelse med implementering af direktivet. Miljø-
vurderingen af landsplandirektivet har et overordnet nationalt fokus, som sikrer at de nationale og inter-
nationale interesser er tilgodeset, såfremt direktivet udnyttes fuldt ud. 
 
Derudover vurderes, hvorvidt planen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i for-
skellige handlingsplaner/strategier på nationalt niveau. 
 
 
 



  
 

Side 8 af 15 www.moe.dk 
 

4 Proces for miljøvurdering 

Processen for udarbejdelse af en miljøvurdering består af følgende trin: 
 

1. Udarbejdelse af udkast til notat som afgrænser miljørapportens indhold 
 

2. Berørte myndigheder høres om afgrænsningen af miljørapportens indhold 
 

3. Udarbejdelse af endeligt afgrænsningsnotat på baggrund af udkastet og de indkomne høringssvar 
 

4. Miljørapport indeholdende miljøvurderingen udarbejdes på baggrund af endeligt afgrænsningsnotat  
 

5. Miljørapport sendes i offentlig høring sammen med forslag til landsplandirektiv 
 

6. Ministeren udsteder en bekendtgørelse om det vedtagne landsplandirektiv. Samtidig offentliggøres 
en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan miljøvurderingen og indkomne hørings-
svar er taget i betragtning. 

4.1 Metode for miljøvurdering 

Miljøvurderingen har til hensigt at belyse de miljømæssige konsekvenser af en overførsel af et sommer-
husområde til byzone og vil derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for indholdet af landsplan-
direktivet. 
 
Miljøvurderingen gennemføres som en kvalitativ vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang der forventes 
at være væsentlige indvirkninger på de miljøfaktorer, som er identificeret i afgræsningsrapporten for mil-
jøvurderingen. 
 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan 
forlanges med hensyn til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen 
eller programmet er, hvad planen eller programmet indeholder, på hvilket trin i et beslutningsforløb pla-
nen eller programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin i det på-
gældende forløb.  
 
I sagens natur vil konsekvensvurderingen derfor være afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, 
hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detalje-
rede planlægning. 
 
For miljøfaktorer, der er omfattet af miljøvurderingen, er den eksisterende viden om den aktuelle status 
beskrevet inden for et område, som potentielt vil kunne påvirkes af forslagets gennemførelse. Hvor det er 
relevant er inddraget gældende nationale planer og programmer som fastsætter de fremtidige rammer.  
 
Herefter er foretaget en vurdering af, hvordan de aktuelle eller planlagte forhold potentielt kan blive påvir-
ket af forslagets gennemførelse. De potentielle påvirkninger er kategoriseret efter følgende skala: 
 
• Positiv virkning: Forslaget afstedkommer en sådan virkning for den pågældende miljøfaktor at der 

er tale om forbedrede forhold for dennes tilstand 
• Ubetydelig negativ eller neutral/ingen virkning: Der forventes ikke at være nogen virkning på 

miljøet. Påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for disse ved implementering 
af planen 

• Mindre negativ virkning: Virkningen vil kunne erkendes, men i en grad, hvor det ikke vurderes, at 
afværgende eller kompenserende foranstaltninger er nødvendige 

• Moderat negativ virkning: Virkningen vil være mærkbar i en grad, hvor afværgende eller kompen-
serende foranstaltninger bør overvejes 

• Væsentlig negativ virkning: Virkningen anses for så alvorlig, at man bør overveje at ændre planen 
eller sikre at der gennemføres afværgende foranstaltninger for at mindske virkningen 
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5 Alternativer, herunder 0-alternativet 

I forbindelse med miljøvurderingen af forslaget til landsplandirektiv sammenlignes de miljømæssige virk-
ninger af dette med en referenceramme, 0-alternativet, for at kunne sammenholde konsekvenserne af en 
udvikling uden vedtagelse af landsplandirektiv for sommerhusområder, der kan overføres til byzone. 
 
Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, at det ansøgte sommerhusområde viderefø-
res uden mulighed for overførsel til byzone. 
 
Udover 0-alternativet inddrages ikke øvrige alternativer til de forskellige områder, der behandles i miljø-
vurderingen. 
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6 Miljøvurdering 

Forslag til landsplandirektiv muliggør overførsel af ét område på ca. 1,1 ha fra sommerhusområde inden 
for kystnærhedszonen til byzone. På nationalt niveau vil denne overførsel være helt ubetydelig. Ifølge Bo-
lig- og Planstyrelsens digitale register for fysisk planlægning, plandata.dk udgør samlede areal af områder 
udlagt til byzone ca. 280.000 hektar, heraf ca. 30.000 hektar inden for kystnærhedszonen. Områder ud-
lagt til sommerhusområder udgør ca. 47.000 hektar, heraf ca. 40.000 inden for kystnærhedszonen.  
 
Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er 
afhængige af nærhed til kysten. Hovedsigtet er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig natur-
værdi og landskabelig værdi.  
 
Forslag til landsplandirektiv vil ikke påvirke den overordnede hensigt med planlægningen inden for kyst-
nærhedszonen. Den vil heller ikke få betydning for regeringens nationale målsætninger. 
 
Den samlede virkning på nationalt plan er derfor neutral / ingen eller ubetydelig negativ virkning. 
 

6.1 Det ansøgte område 

For det ansøgte område bemærkes særligt, at området er delvist registreret som biologisk overdrev efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper, men da området er udlagt til sommerhusområde inden 
den 1. juni 1992, gælder naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændringer kun for tilstandsændrin-
ger til landbrugsformål, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1067 af 21. august 2018 om beskyttede naturtyper 
(naturtypebekendtgørelsen).  
 
Det er derfor antaget at overførsel til byzone ikke i sig selv medfører øget risiko for yderligere bebyggelse 
på arealet. Det er med dette udgangspunkt og ud fra den foretagne afgrænsning af miljørapportens ind-
hold vurderet, at alene betydningen for den biologiske mangfoldighed skal indgå i miljøvurderingen.  
 

6.1.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

Status 
Området grænser op til Natura 2000 område nr. 169, som består af EU-habitatområde nr. 148 og EU-fug-
lebeskyttelsesområde nr. 81. Udpegningsgrundlaget med de potentielt relevante naturtyper og arter er 
vist i nedenstående Tabel 1 
 
Der er derfor foretaget en vurdering af, om overførsel af arealet til byzone kan indebære en forringelse af 
mulighederne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. 
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Tabel 1 Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 169. Tal i parentes 
henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er 
tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) 
eller trækfugle (T). Fra /1/. Terrestriske naturtyper og arter der potentielt ville kunne forekomme i området tæt ved 
Kobanke Stræde er gulmarkeret. 

 

 
 
Forekomsten af kortlagt habitatnatur i forhold til det aktuelle sommerhusområde er vist nedenfor på Figur 
1. Endvidere er vist udstrækningen af det overdrevsareal, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
og som delvist ligger inden for det aktuelle område. 
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Figur 1 Området omfattet af forslaget til bekendtgørelse i forhold til de nærmeste terrestriske habitatnaturtyper fra den 
seneste basiskortlægning (fra MiljøGIS) og arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (Fra miljøportalen). 

Der er inden for de viste strandenge og rigkær fundet levesteder for arten sumpvindelsnegl. Endvidere er 
der vest for de viste strandenge tre små vandhuller, der er potentielle levesteder for klokkefrø og stor 
vandsalamander. 
 
Der er ikke herudover oplysninger om forekomst af bilag IV arter inden for eller i nærheden af området. 
 
Det kan ikke afvises, at strandengene er yngleplads for klyde. Endvidere kan det ikke afvises, at der kan 
forekomme trækkende gæs på markerne og strandengene øst for Kostræde Banke. 
 
0-alternativet 
I den seneste handleplan for Natura 2000 område nr. 169 for perioden 2016 – 21 /2/ er opstillet følgende 
overordnede målsætninger, der er relevante for de tilstødende dele af Natura 2000 området: 
  
• At der er sikret tilstrækkelige, forstyrrelsesfri områder for Natura 2000-områdets meget store antal 

vand- og kysttilknyttede fuglearter. 
• At områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets økologiske integritet) som helhed sikres 

ved: 
- hensigtsmæssig drift og hydrologi, 
- lav næringsstofbelastning 
- gode etablerings- og spredningsmuligheder for arterne. 

 
0-alternativet, hvor arealet forbliver sommerhusområde, indebærer at disse målsætninger opretholdes og 
opfyldes.  
 

  Lysåbne § 3 arealer 
Overdrev 
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I 0-alternativet forventes at den aktuelle biologiske mangfoldighed på arealet bibeholdes. 
 
Virkninger af landsplandirektivet 
 
Den ultimative virkning af landsplandirektivet er, at Vordingborg kommune ved en lokalplan overfører om-
rådet til byzone. Dette kan potentielt føre til en mere intensiv udnyttelse af bebyggelsen inden for områ-
det, der vil kunne benyttes som helårsbeboelse. Endvidere vil der være mulighed for en forøgelse af be-
byggelsesprocenten.  
 
Overførsel af arealet til byzone forventes ikke i sig selv at påvirke den eksisterende anvendelse af natur-
arealerne inden for området, såfremt disse bibeholdes som naturområder, men en potentielt øget anven-
delse kan resultere i en øget lokal forstyrrelse som følge af færdsel. Muligheden for at de pt. ubebyggede 
naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 udnyttes til bebyggelse ændres ikke ved at området 
overføres til byzone, men bebyggelsesprocenten kan blive højere i byzone. 
 
De konkrete retningslinjer for bebyggelsens omfang og placering fastlægges i forbindelse med kommu-
nens lokalplanlægning for området, hvor hensynet til de lokale natur-, landskabs- og miljøinteresser er 
inddraget.  
 
Da området endvidere ligger i tilknytning til eksisterende arealer udlagt til byzone, og med karakter af by-
mæssige bebyggelse, vil den potentielt øgede bebyggelse og udnyttelse af området som landsplandirekti-
vet muliggør, ikke føre til væsentlig negativ påvirkning af områdets flora og fauna. 
 
Udlæg til byzone forventes ikke at medføre øget færdsel eller forstyrrelse i de tilgrænsende Natura 2000 
områder. Der vil derfor ikke være nogen virkninger på muligheden for at opnå målsætningerne i Natura 
2000 handleplanen. 
 
Der er ikke kendskab til forekomst at bilag IV arter inden for eller i umiddelbar nærhed af området. Det 
forventes ikke at en potentiel marginalt øget færdsel i området vil påvirke opretholdelse af en gunstig be-
varingsstatus for bilag IV arter.  
 
Samlet set vurderes konsekvensen af direktivet af være neutral/ingen virkning i forhold til Natura 2000 og 
bilag IV arter, og mindre negativ for den lokale biologiske mangfoldighed. 
 
Kumulative virkninger 
Der er ikke kendskab til andre planer eller programmer, som i kumulation med dette landsplandirektiv vil 
forstærke eller mindske direktivets virkninger på den biologiske mangfoldighed. 
 
Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Det vurderes ikke, at der er behov for afværgende foranstaltninger eller overvågning af planens virknin-
ger. 
 
Vurdering af datagrundlaget 
Det vurderes, at der er et tilstrækkeligt grundlag for den vurdering, der ud fra den eksisterende tilgænge-
lige information om arealet og de tilstødende arealer er foretaget på et overordnet niveau af den biologi-
ske mangfoldighed. 
 
I forbindelse med den konkrete planlægning for området vil kommunen i relevant omfang inddrage det 
konkrete kendskab til arealet og inddrage hensyn til bl.a. den biologiske mangfoldighed. 
 

6.2 Samlet vurdering 

Forslag til landsplandirektiv vurderes at kunne gennemføres uden at tilsidesætte de nationale interesser 
ved kysterne, og uden at påvirke de internationale forpligtelser i forhold til Natura 2000 områder og arter 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
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BILAG 
 
Kort med områder inden for kystnærhedszonen, som kommunerne har ansøgt omfattet af landsplan-
direktivet for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone. 
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