
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Miljøvurderingen 
af Ekkodalens 

Moser 

Charlotte Birk Nielsen, 
Miljøstyrelsen 

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation 1 



Hvad er en miljøvurdering? 

• En vurdering af projektets indvirkning på miljøet 
 

• Processen sikre navnlig to forhold: 
 1: at projektet vurderes i forhold til væsentligheden af 
 indvirkningerne på miljøet 
 2: at berørte myndigheder og offentligheden gennem 
 høringer inddrages i processen 

 
• En proces der gennem inddragelse af offentligheden og 

berørte myndigheder sikrer, at de væsentligste miljømæssige 
indvirkninger identificeres, beskrives og vurderes mhp. at 
undgå, begrænse og evt. kompensere skadelige indvirkninger 
 

• Myndighedens beslutning om at tillade eller nægte at tillade 
projektet sker på et miljømæssigt oplyst grundlag 
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Idéfase 

1. Offentlighedsfase (    29. oktober) 

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport 

Afgrænsningsnotat: 

• Udarbejdes på baggrund af indkomne bemærkninger fra idéfasen, 

erfaringer fra lignende projekter, ansøgningsmaterialet m.v. 

• Fastlægger hvilke miljøforhold, der skal behandles i 

miljøkonsekvensrapporten 

 

• Danner udgangspunkt for indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
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Idéfase 

1. Offentlighedsfase (    29. oktober) 

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport 

Miljøkonsekvensrapport 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst hvid 15 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste indryk  15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

/ Miljøstyrelsen / Miljøvurdering af Ekkodalens Moser 5 

 

Indhold i miljøvurderingen 

Hvilken natur 

oversvømmes 

Hvilken natur vil 

indfinde sig 
Den rekreative 

værdi og friluftslivet 

Områdets hydrologi 

Ekstremt vejr 

Landskabet og den 

visuelle påvirkning 

Kulturhistorie og 

arkæologi 
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Idéfase 

1. Offentlighedsfase (    29. oktober) 

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport 

Miljøkonsekvensrapport 

Høring over miljøkonsekvensrapport + 
udkast til afgørelse 

2. offentlighedsfase (8 uger) 

Afgørelse 
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Nødvendige 

tilladelser/dispensationer 
• Naturbeskyttelsesloven (§ 3 og 

beskyttelseslinjer) 

• Vandløbsloven 

• Planloven 

• Matrikulært 

 

• Fredning   

 

• Miljøvurdering 

Bornholms 

Regionskommune 

Fredningsnævnet 
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Indsend et høringssvar eller 

spørg os  
Høringssvar skal være modtaget senest den 29. oktober 2018 og gerne 

mærket med ”Miljøvurdering af Ekkodalens Moser” og journal nr.:  

MST-531-00024 

 

E-mail: 

mst@mst.dk 

 

Brev: 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

 

 

Hvis du har spørgsmål, så ring eller skriv til Miljøstyrelsen: 

Tlf.: 72 54 40 00 – mst@mst.dk  

 

Se mere om miljøvurderingen på: www.mst.dk/Ekkodalensmoser 

 

mailto:mst@mst.dk

