LOKALPLANPROCESSEN
AFKLARINGSFASE

Indkommende ansøgning/projekt og vurdering af dette

PROJEKTSTART

DIALOG MED BYGHERRE/PROJEKTMAGER 1

I perioden vurderes projektet i forhold til relevant lovgivning og øvrig
kommunal planlægning. Fastsættelse af foreløbig tidsplan for
projektet.

POLITISK BEHANDLING

- Politisk godkendelse af igangsætning af lokalplanen (Teknik og miljøudvalget).

POLITISK TILKENDEGIVELSE

DIALOG MED BYGHERRE/PROJEKTMAGER 2

I perioden vurderes projektet i samråd med kommunens tekniske
afdelinger og bygherre aflevere aftalt materiale forud for arbejdet
med lokalplanen og en eventuel miljøvurdering.

MILJØSCREENING

I perioden udarbejdes en miljøcreening af planen. Der laves desuden
scooping, hvis der skal laves en miljøvurdering af planen. Miljøscreeningen er i høring i 2 uger.

1. UDKAST TIL LOKALPLANEN FÆRDIGGØRES

Dette sker i samarbejde med øvrige teknisk afdelinger og bygherre

EVT. MILJØVURDERING

Udarbejdelse af miljøvurdering hvis screeningen viser det. Dette sker i
samarbejde med øvrige teknisk afdelinger. Bygherre kontaktes evt. for
supplerende oplysninger.

INTERN HØRING

Forslag til lokalplan og evt. miljøvurdering sendes i intern høringen i de
øvrige afdelinger på Teknisk Område - minimum 2 uger

TILRETNING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN
POLITISK BEHANDLING

- Godkendelse af forslag til lokalplan (Teknik- og miljøudvalget, Økonomiog planudvalget samt Byrådet). Behandlingen løber over ca. 5 uger.

POLITISK GODKENDELSE AF FORSLAG

EVT. TILRETNING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN
OFFENTLIGGØRELSE OG ANNONCERING
OFFENTLIG HØRING

- Forslaget til lokalplanen sendes ud i høring i minimum 8 uger

BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

TILRETNING AF LOKALPLANEN

Eventuelle ændringer som følge af høringssvarene indarbejdes i
planen.

POLITISK BEHANDLING

- Endelig godkendelse af lokalplanen (Teknik- og miljøudvalget, Økonomiog planudvalget samt Byrådet). Behandlingen løber over ca. 5 uger.

POLITISK VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

OFFENTLIGGØRELSE OG ANNONCERING
KLAGEFRIST - 4 UGER

Diagrammet herover viser den proces, som alle lokalplaner skal igennem, inden
de kan endeligt vedtages af byrådet. Et samlet forløb for en lokalplan varer ca.
8 måneder. Der kan dog altid dukke problemstilliger op under vejs, som
forlænger processen i forhold til de 8 måneder.

BYGGERI & ANLÆGSARBEJDER KAN TIDLIGST GÅ
IGANG CA. 8 MÅNEDER EFTER PROJEKTSTART
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