Teknik & Miljø

Miljøscreeening
Tillæg nr. 7 til kommunens gældende spildevandsplan

I henhold til Miljøvurderingslovens1 kapitel 4 skal der på baggrund af en
miljøscreening foretages en vurdering af, om den aktuelle planlægning
kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Odder Kommune forventer på baggrund af udført miljøscreening at
træffe afgørelse om, at planlægningen ikke kan give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal gennemføres en
miljøvurdering.
Køreplan for miljøvurderingsprocessen
Ved miljøvurdering af planer skal planudkast udarbejdes. Planudkastet
er den indledende beskrivelse af planforslaget, som skal danne tilstrækkeligt grundlag for at kunne beslutte, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering.
Odder Kommune anvender på baggrund af oplysningskravene i Miljøvurderingslovens bilag 3, nedenstående skema til belysning af kravene.
I den indledende screening, gennemgås planudkastet ved hjælp af skemaet. På baggrund heraf besluttes det, hvorvidt planen skal miljøvurderes.
Besluttes at der ikke udarbejdes miljøvurdering, offentliggør kommunen
denne beslutning og en begrundelse herfor i forbindelse med annoncering af planforslaget.
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Skema til projektafgrænsning
Projektets navn: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2015
Projektansvarlig: anc30st
Miljøvurderingen er påbegyndt den: 1. september 2020
Miljøvurderingen er afsluttet den: 21. september 2020
Kort projektbeskrivelse (ydelser og målsætninger):
Separatkloakering af opland under lokalplan 3038.
Udvalgsbehandling:
Miljø-, Teknik- og klimaudvalget, 20. oktober 2020
Økonomiudvalget 2. november 2020
Byrådet, 9. november 2020

Fase I: Screening
Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et NEJ, skal projektet underkastes Miljøvurdering
(MV).
Spørgsmål

JA

Anlægsprojektet er ikke omfattet af
lovens bilag 1 eller 2, og vurderes ikke
at kunne medføre en væsentlig ændret
påvirkning af miljøet.

X

Anlægsprojektet er omfattet af lovens
bilag 2, men fastlægger kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan,
som ikke vurderes at kunne medføre en
væsentlig ændret påvirkning af miljøet.

X

Der er kun tale om mindre ændringer af
en gældende planlægning.

X

Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV arter vil ikke blive påvirket.

X

Indvirkning eller relevans for andre projekter og aktiviteter, eller anden planlægning er udelukket.

X

Hvis
kun JA,
fortsæt
screening

NEJ

Hvis
NEJ, gå
videre
til MV

Bemærkninger

Medfører projektet væsentlige ændringer eller påvirkninger af miljøet?
Påvirker eller påvirkes projektet miljømæssigt negativt af en eller flere af følgende parametre?
Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et ”ja i væsentlig grad”, skal projektet underkastes
miljøvurdering.

Parameter

Ansv.

Nej

Ressourcer
Forbrug af energi og
natur ressourcer

X

Affald
Mængder, Miljøfarlige stoffer, genanvendelighed

X

Vand
Spilde-, overflade- og
grundvand, nedsivning

Ja
i væsentlig
grad

Bemærkninger

X

Luft
Emissioner og lugt

X

Støj og vibrationer

X

Jord
Jordforurening

X

Trafik
Belastning og sikkerhed

X

Natur og landskab
Områder under særlig
beskyttelse (NBL § 3,
EU/internationalt (herunder Habitatdirektivet), eller områder med
særlig bevaringsværdi)

X

Kulturarv – Fortidsminder

X

Kulturarv – Bebyggelse

X

Projektets betydning
for sundhed og velfærd

Ja
i mindre
grad

X

Hvis ”NEJ”
eller ”ja i mindre grad”, fortsæt screening.

Hvis ”ja i
væsentlig
grad”, gå
videre til
MV
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Evt.
høring

Vil et eller flere af disse punkter få negativ betydning for projektets indvirkning på miljøet?
Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et ”ja i væsentlig grad”, skal projektet underkastes
miljøvurdering.
Karakteren af planens
miljømæssige indvirkning

Ansv.

Ja
i mindre
grad

Ja
i væsentlig
grad

Hvis ”Nej” eller
”ja i mindre
grad”, skal der
ikke foretages
MV

Hvis ”ja i
væsentlig
grad”, gå
videre til
MV

Nej

Vil projektets omfang i
form af røg, støj og
møg belaste det omgivende miljø.

X

Vil projektets fysiske
størrelse få betydning
for miljøet ved at optage for meget plads
rent geografisk?

X

Vil projektet i etableringsfasen belaste
miljøet væsentligt ?

X

Vil projektet på sigt
give miljømæssige
gener?

X

Vil flere miljøparametre sammenlagt medføre en større miljøpåvirkning ?

X

Evt.
høring

Bemærkninger

Endeligt resultat af screening
Resultat

JA

NEJ

Ansv. signatur

X

Anc30st

Skal der foretages en miljøvurdering af planen.
Evt. kommentarer: Planen vurderes at have neutral lokal miljømæssig effekt.
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