Udkast 2020
Delstatsforordning om opdatering af delstatsudviklingsplanen Slesvig-Holsten
[ikrafttrædelsesår]
(LEP-VO) [årstal for ikrafttrædelsen]
Af

På grundlag af § 5, punkt 1 og 10, i delstatsplanloven i version af 27. januar 2014
(GVOBl. Schl.-H. s. 8), som sidst ændret som ændret ved lov den 1. september, 2020
(GVOBl. Schl.-H. s. 508), dekreterer delstatens regering med godkendelse af
delstatsparlamentet:
§1
Slesvig-Holstens delstatsudviklingsplan [datoen for ikrafttræden] modtager den
version, der er vist i bilagene. Bilag A og B med Schleswig-Holsteins
delstatsudviklingsplan [år for ikrafttrædelse], herunder plantekster med begrundelse og
bilag C med hovedkortet og bilag D med miljørapporten, er tilgængelige på Internettet
på: https: // www. schleswig-holstein.de/raumordnungsplaene offentliggjort og holdes
tilgængelig hos den delstatslige planlægningsmyndighed. Bilagene er en del af denne
forordning.
§2
(1) Delstatsudviklingsplanen Slesvig-Holsten [ikrafttrædelsesår] med begrundelsen,
retsmidlerne, miljørapporten med den sammenfattende erklæring i henhold til § 10
stk. 3 Lov om fysisk planlægning (ROG) og listen over overvågningsforanstaltninger
i henhold til § 8, stk. 4, punkt 1, ROG findes på Internettet kl. Adresse:
https://www.schleswig-holstein.de/raumordnungsplaene. Inspektionen i henhold til
§ 10 stk. 2, punkt 1 ROG i delstatsudviklingsplanen Slesvig-Holsten
[ikrafttrædelsesår] med begrundelsen, retsmidlerne, miljørapporten med den
sammenfattende erklæring i henhold til § 10 stk. 3 ROG og listen over
overvågningsforanstaltninger i henhold til § 8 stk. 4 sætning 1 ROG kan anmodes
gratis hos den delstatslige planlægningsmyndighed, indenrigsministeriet,
landdistrikter, integration og lige muligheder i delstaten Slesvig-Holsten,
Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel i normal arbejdstid (normalt på hverdage fra
9:00 til 15:00 og efter aftale) af enhver person.
(2) I overensstemmelse med § 11, stk. 5, punkt 2, ROG, afsnit 7, stk. 2, LaplaG,
henvises der til forudsætningerne for at hævde en overtrædelse af
proceduremæssige og formelle krav og de tilknyttede juridiske konsekvenser:
I henhold til lovbestemmelserne er en væsentlig overtrædelse af de
proceduremæssige og formelle krav, der er specificeret deri i henhold til § 11, stk.
1, nr. 1 og 2, ROG, væsentlige mangler ved vejningsprocessen i henhold til § 11,
stk. 3 nr. 2 ROG, samt i henhold til § 11 stk. 4 ROG væsentlig overtrædelse af
kravene for miljøvurderingen, ikke til at agte, hvis det ikke klarlægges inden for et år
efter bekendtgørelsen af denne retsordning til den delstatslige
planlægningsmyndighed, indenrigsministeriet, landdistrikterne, integration og
ligestilling for delstaten Slesvig-Holsten, Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel, med
angivelse af fakta, der giver anledning til overtrædelsen er sket.

§3
Den delstatslige forordnings bilag om ændring og delvis opdatering af den delstatslige
udviklingsplan Slesvig-Holsten 2010 kapitel 3.5.2 (vindenergi) (LEP delvis opdatering

-2forordning VO) 6. oktober 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 739 ) ændres som følger:
Overskriften "3.5.2 Vindenergi på land" erstattes af overskriften "4.5.1 Vindenergi på
land".
§4
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

Ovennævnte forordning udstedes hermed og skal forkyndes.
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