
Udkast til myndighedsvurderingsskema

Miljøvurdering af fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbings markjorder i Ærø 
Kommune
Ifølge §8, stk. 2, 1-2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) skal myndigheden vurdere, om der skal udarbejdes en 
miljøvurdering for planer og programmer omfattet af lovens § 8, stk. 1, der kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer 
eller programmer.

Ifølge § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan 
eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun 
miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Jf. orientering fra Miljøstyrelsen af 22. maj 2018 om reglerne for miljøvurdering af 
fredningsforslag, skal sagsrejser vurdere, om forslaget er omfattet af miljøvurderingsreglerne 
samt tilvejebringelse det faktuelle grundlag for miljøvurderingen. Det er fredningsnævnet, der 
forestår at sende materialet i høring samt at modtage høringssvar, og det er ligeledes 
fredningsnævnet, der på baggrund af det tilvejebragte materiale træffer afgørelse om 
miljøvurdering.

Danmarks Naturfredningsforening har vurderet, at fredningsforslaget er omfattet af lovens § 8, 
stk. 2 og har derfor foretaget en screening af de forventede miljøkonsekvenser som følge af 
fredningsforslaget. Screeningen er foretaget med udgangspunkt i kriterierne i bilag 3 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og vurderingen fremgår af 
nedenstående skema.

Det er fredningsnævnet, der træffer endelig afgørelse om miljøvurdering på baggrund af 
oplysningerne i screeningen.

Screening af fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbings markjorder
Fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbings markjorder i Ærø Kommune
Beskrivelse af 
fredningsforslaget

Fredningsforslaget omfatter ca. 18 hektar åbne markarealer 
mellem højdepunktet Møllebakken og Ærøskøbings sydlige 
bygrænse. Fredningen har til formål at forhindre enhver 
form for anlæg, som kan sløre den klare grænse mellem by 
og land, som har eksisteret her siden middelalderen, og som 
er en del af baggrunden for, at Ærøskøbing i 2002 modtog 
Europa Nostra Prisen for arkitektonisk arv. For en nærmere 
redegørelse og yderligere oplysninger henvises til selve 
fredningsforslaget (vedlagt). Henvisningen gælder ligeledes 
for detaljer vedrørende forhold, som omtales i det følgende.   

Kort over området Vedlagt.

Ansvarlig myndighed Fredningsnævnet for Fyn
Retten i Odense
Albanigade 28
5000 Odense C

Sendes i høring hos Miljøstyrelsen, Ærø Kommune



Omfatter fredningsforslaget forhold, der efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2 betyder, at der 
skal udarbejdes miljørapport og –vurdering?:
Er fredningsforslaget omfattet 
af lovens bilag 1 og 2? 

Nej Forslaget udgør ikke rammen for 
fremtidige anlægstilladelser.

Medfører fredningsforslaget 
krav om vurdering af virkning 
på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde? 

Nej Der indgår ikke Natura 2000-arealer i 
fredningsområdet. Indenfor få 
hundrede meter mod øst findes Natura 
2000-område nr. 127 Sydfynske Øhav. 
Fredningsforslaget regulerer ikke 
forhold af betydning for Natura 2000-
området.

Indvirkning på miljøet
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Bemærkninger

Fredningsforslagets indvirkning 
på eller relevans for anden 
planlægning, lovgivning, 
projekter og aktiviteter

  
  X

Fredningen er ikke til hinder for, 
at de i gældende kommuneplan 
vedtagne kommuneplanrammers 
og lokalplaners bestemmelser 
kan opretholdes.
To servitutter gældende for en 
stor del af delområde A 
indarbejdes i frednings-
bestemmelserne og foreslås 
derfor ophævet. 
Der er ingen råstofplaner eller 
øvrige relevante forhold i 
området.

Vurdering af fredningsforslagets 
miljømæssige indvirkning i 
forhold til størrelse, geografisk 
udbredelse og indbyrdes 
påvirkning

  X
Forslaget vurderes ikke at have 
miljømæssige indvirkninger på 
de nævnte forhold.

By- og kulturmiljø
Bymiljø/bygninger

  X  
Fredningen ændrer ikke i 
bestående bymiljøer. 

Fortidsminder
  X

Der findes ca. 120 meter sten- 
og jorddige inden for fredningen.
Fredningen har ingen indflydelse 



herpå.

Befolkningens 
sundhed/sikkerhed
Handicappede og 
mobilitetshæmmede personer   X

Fredningen sikrer vedligehold og 
etablering af stier, men 
fastlægger ikke beskaffenhed af 
disse. 

Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning   X

Der gives ikke mulighed for 
anvendelse af området til 
aktiviteter, der kan give risiko 
for brandfare, eksplosion eller 
giftpåvirkning. 

Forurening
Jordforurening, håndtering og 
flytning   X

Der forekommer ikke 
jordforurening inden for 
fredningsområdet. At fredning 
forbyder terrænregulering og 
jordflytning er således uden 
betydning.

Vand
Grundvandsforhold

  X
Fredningen regulerer ikke 
forhold af betydning for 
grundvand og drikkevand.

Jord
Jordbund og jordarealer   

  X
Ingen relevante forhold inden for 
fredningsområdet. 

Luft
Luftforurening og påvirkning af 
luftkvaliteten

  
  X

Ingen relevante forhold inden for 
fredningsområdet. 

Klima
Klimatiske faktorer som 
drivhusgasser, klimatilpasning 
mv.

  X
Ingen relevante forhold inden for 
fredningsområdet. 

Trafik
Trafikafvikling/-belastning samt 
trafikstøj og trafiksikkerhed   X

Fredningen medfører ikke 
ændringer i adgangsveje, 
trafikafvikling eller eksisterende 
vejforløb.

Natur
Internationale 
naturbeskyttelsesområder 
(Natura2000)

  X
Der indgår ikke Natura 2000-
arealer i fredningsområdet. 
Fredning vurderes at være 
neutral i forhold til Natura 2000-
område nr. 127 Sydfynske Øhav.



Sjældne, udryddelsestruede 
eller fredede dyr, planter eller 
naturtyper

  X
Der er ingen forekomster heraf 
indenfor fredningsområdet.

Naturbeskyttelse (§3)   
  X

Der findes ingen beskyttede 
naturtyper indenfor 
fredningsområdet.

Spredningskorridorer/økologiske 
forbindelser

  
  X

Fredningsområdet er ikke 
beliggende i en 
spredningskorridor/økologisk 
forbindelse.

Landskab
Bevaringsværdige landskaber, 
geologi, kystlandskaber mv.   X

Fredning sikrer fortsat synlighed 
af bevaringsværdigt landskab og  
udsigt over havet.
 

Andet
Kumulativ effekt sammen med 
andre planer og projekter   X

Ingen relevante forhold.

Miljøpåvirkning af 
grænseoverskridende karakter   X

Ingen relevante forhold.

Myndighedens konklusion
ja nej Uddybning

Giver resultatet af 
screeningen 
anledning til at 
antage, at 
fredningsforslaget vil 
kunne påvirke 
miljøet væsentligt, 
således at det er 
omfattet af krav om 
miljøvurdering?

X
Med baggrund i ovenstående resultater af screening for 
eventuelle miljømæssige konsekvenser af det 
foreliggende fredningsforslag for Møllebakken – 
Ærøskøbings markjorder er det Fredningsnævnet for Fyns 
vurdering, at fredningsforslaget alene vil have 
uvæsentlige miljømæssige konsekvenser.
Fredningsnævnet afgør derfor, at der ikke er behov for at 
foretage en egentlig miljøvurdering. 


