Screening for miljøvurdering af planer og programmer
Forundersøgelse i henhold til miljøvurderingsloven.
Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Planen/programmets nr.
og titel
Dato

KP17-015 – Udpegning af områder til produktionsvirksomheder
26. februar 2020

Konklusion
Planen SKAL miljøvurderes, hvis:
Planen medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (konsekvensvurdering).
Er det tilfældet?
Planen omfatter projekter angivet i lovens bilag 1/2
og er ikke en mindre plan (som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer)
Er det tilfældet?
Planen omfatter projekter angivet i lovens bilag 1/2
-

og er en mindre plan (som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer)

og forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet
Er det tilfældet?
Planen forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Er det tilfældet?

Miljøvurdering?
Ja
Nej
x
x

x

x

Screeningsskema

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen
Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

Uddybning og begrundelser

Ikke væsentlig
påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

1. Fauna, flora og biologisk
mangfoldighed
1.1. Internationale
naturbeskyttelsesområder.
Fuglebeskyttelsesområder,
Habitatområder, Ramsarområder.

Natur
X

1.2. Rødlistede plante- og dyrearter,
fredede arter, bilag 4-arter

Skal vurderes ved konkrete projekter

1.3. Beskyttede naturtyper iht.
naturbeskyttelseslovens § 3. Søer,
vandløb, heder, moser, strandenge,
strandsumpe, ferske enge, overdrev
m.v.

Ved konkrete projekter må tilstanden ikke ændres

1.4. Kvalitet og omfang af levesteder for
vildtlevende planter og dyr (herunder
spredningskorridorer og barrierer
herfor).

Skal vurderes ved konkrete projekter

X

Natur
Natur

X

Natur
X

1.5. Potentielle naturområder,
naturområder, særlige naturområder,
potentielle økologiske forbindelser,
økologiske forbindelser

Natur
X

1.6. Udpegede lavbundsarealer,
vådområder

X

Natur

2. Befolkningen og materielle goder
2.1. Offentlig og privat service.
Herunder afstanden til dette, udvalget
og påvirkning af mindre lokalsamfund.
F.eks. folkeskole, daginstitution,

Plan
x

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen
Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

Uddybning og begrundelser

Ikke væsentlig
påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

plejecenter, sygehus, skadestue, læge,
bibliotek mv.
2.2. Uddannelse og arbejde. Herunder
adgangen til dette,
beskæftigelsessituationen og påvirkning
af mindre lokalsamfund.

Plan
x

2.3. Påvirkning af boligforhold

x

Plan

2.4. Påvirkning af erhvervslivet

x

Plan

2.5. Påvirkning af turisme

x

Plan

2.6. Påvirkning på og fra landbrug
udenfor planområdet. Særligt værdifulde
landbrugsområder.

Planforslaget ændrer ikke påvirkningen på eller fra landbrug, det påvirker ikke de
særligt værdifulde landbrugsområder. Eksistens og udvidelsesmulighederne for
landbrugene er således uændrede.

2.7. Påvirkning af/på og fra
virksomheder udenfor planområdet

Der vil i planlægningen blive benyttet de ved virksomhederne indlagte miljøzoner,
således, at påvirkning af/på virksomhederne håndteres i lokalplanlægningen.

2.8. Påvirkning af fiskeri

Ingen påvirkning fra eller på vandmiljø

Landbrug
X
Virk

x
X

Landbrug

2.9. Offentlige transportmuligheder

x

Trafik

2.10. Trafikafvikling/belastning, trafikal
fremkommelighed

x

2.11. Parkeringsforhold

x

2.12. Opholdspladser. F.eks.
legepladser, idrætsområder, gadekær
m.m.

x

2.13. Bygninger med social værdi.
F.eks. forsamlingshuse, ungdomshuse,
aktivitetsværksteder.

x

2.14. Tryghed, kriminalitet

x

Trafik
Trafik
Plan

Plan

Plan

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen
Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet
2.15. Hensyntagen til svage grupper.
F.eks. ældre og handicappede.

Ikke relevant

Uddybning og begrundelser

Ikke væsentlig
påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

x

2.16. Generering og bortskaffelse af
affald

Plan
Virk

x

3. Menneskers sundhed
3.1. Påvirkning af omgivelserne pga.
støj, vibrationer, lugt, skygger,
refleksioner, lys m.v. Herunder i
anlægsfasen.

Forholdet skulle gerne håndteres planmæssigt fremadrettet

3.2. Omgivelsernes påvirkning af
projektet pga. støj, vibrationer, lugt,
skygger, refleksioner, lys mv. Herunder i
anlægsfasen.

Forholdet skulle gerne håndteres planmæssigt fremadrettet

x

Virk
Plan

x

Virk

x
x

Plan

3.3. Trafiksikkerhed

x

3.4. Gener fra trafikstøj, rystelser fra
trafik og støjdæmpende foranstaltninger

x

3.5. Brand, eksplosion, giftudslip, udslip
af GMO mv.

*

Trafik
Trafik
Beredska
b

3.6. Indeklima

x

Plan

3.7. Rekreative interesser og grønne
områder

x

3.8. Arbejdsmiljø

x

Plan

x

Virk

Plan

4. Jordbund
4.1. Risiko for forurening af jord
4.2. Forurenende grunde på

Forholdet skulle gerne håndteres planmæssigt og miljømæssigt fremadrettet

x

Virk

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen
Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

Uddybning og begrundelser

Ikke væsentlig
påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

vidensniveau I og II - V1 og V2
4.3. Jordbundstyper. F.eks. blødbund og
beskyttende effekt i forhold til
grundvand.

Virk
x

4.4. Okkerpotentielt område

x

4.5. Håndtering af jord. Herunder
flytning og deponering.

x

4.6. Indvinding af råstoffer

X

4.7. Erosionsrisiko

Grundvan
d
Virk
Natur
X

Natur

5. Vand
5.1. Grundvand, drikkevandsinteresse,
drikkevandsforsyning,
drikkevandsreserver, sårbarhed,
potentiel risiko for forurening.

X

5.2. Afledning af overfladevand fra
befæstede arealer,
grundvandspåvirkning.

X

5.3. Afledning af overfladevand fra
befæstede arealer. Påvirkning af søer,
åer og vandløb.

Her skal laves en konkret vurdering af de enkelte tilfælde. Udledning af
overfladevand må ikke være til hinder for, at recipienten kan opnå målopfyldelse.
Der skal gives en udledningstilladelse, hvis der ændres på de eksisterende forhold.

5.4. Afledning og rensning af
spildevand. Påvirkning af grundvand.
5.5. Afledning og rensning af
spildevand. Påvirkning af søer, åer og
vandløb.
5.6. Vandforbrug

Grundvan
d
Vandløb

X

X
Her skal laves en konkret vurdering af de enkelte tilfælde. Udledning af spildevand
må ikke være til hinder for, at recipienten kan opnå målopfyldelse. Der skal gives en
udledningstilladelse hvis de eksisterende forhold ændres.

Grundvan
d

Grundvan
d
Vandløb

X
x

Virk

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen
Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet
5.7. Havmiljø

Nye udledninger skal vurderes i forhold til slutrecipienten.

Ikke relevant

Uddybning og begrundelser

Ikke væsentlig
påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

X

Vandløb

6. Luft
6.1. Udledninger til luften, som påvirker
luftkvaliteten. F.eks. forurenende eller
toksiske stoffer.

Forholdet skulle gerne håndteres planmæssigt og miljømæssigt fremadrettet

Virk

6.2. Påvirkning af luftforurening fra
omgivelserne

Forholdet skulle gerne håndteres planmæssigt og miljømæssigt fremadrettet

6.3. Støv

Forholdet skulle gerne håndteres planmæssigt og miljømæssigt fremadrettet

x

Virk

6.4. Lugt

Forholdet skulle gerne håndteres planmæssigt og miljømæssigt fremadrettet

x

Virk

x
Virk

x

7. Klimatiske faktorer
7.1. Globalt niveau. Drivhuseffekt og
ændret vandstand, som følge af global
opvarmning, oversvømmelse. Udpegede
risikoområder.

X

7.2. Lokalt niveau. Herunder vind, sol og
skyggeforhold.

x

7.3. Energiforbrug

x

7.4. Kollektiv
energiforsyning/vedvarende energi

x

Grundvan
d

Virk
Virk
Virk

8. Landskab
8.1 Strandbeskyttelseslinje

Konkrete projekter kan kræve dispensation

X

Natur

8.2. Sø- og åbeskyttelseslinje

Konkrete projekter kan kræve dispensation

X

Natur

8.3. Arbejdsbælte ved vandløb
8.4. Skovbyggelinje

X
Konkrete projekter kan kræve dispensation

X

Natur
Natur

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen
Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet
8.5. Fredskov

Ved konkrete projekter må fredskov ikke ryddes

8.6. Skovrejsning og skovnedlæggelse,
skovrejsningsområder, områder udpeget
til skovrejsning uønsket

X

Natur
Natur

X

8.7. Kystnærhedszonen

Plan

8.8. Særlige beskyttelsesområder
8.9. Landskab, landskabsfredninger,
særligt værdifulde landskaber, større
sammenhængende landskaber

Ikke relevant

Uddybning og begrundelser

Ikke væsentlig
påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

X
Skal vurderes ved konkrete projekter

Natur
Natur

X

8.10 Geologisk værdifulde områder,
strukturer i landskabet som ådale,
højdedrag, kyststrukturer som f.eks.
klinter og klitter

x

8.11. Arealanvendelse og -forbrug

x

Plan

X

Natur

Plan

9. Kulturarv
9.1. Beskyttede sten- og jorddiger

Konkrete projekter kan kræve dispensation

9.2. Fortidsminder. Herunder
beskyttelseslinjer.

Konkrete projekter kan kræve dispensation

9.3. Værdifulde kulturmiljøer, bygninger
og anlæg, bymiljømæssig værdi

X
x

Natur
Plan

9.4. Kirker og deres omgivelser.
Herunder beskyttelseszone og
fredninger, nær- og
fjernbeskyttelseszoner.

Plan
x

9.5. Fredede bygningsværker

x

Plan

9.6. Bevaringsværdige bygningsværker

x

Plan

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen
Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet
9.7. Bymiljø og arkitektonisk udtryk

Ikke relevant

Uddybning og begrundelser

Ikke væsentlig
påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

x

9.8. Arkæologiske interesser

Plan
x

Museet

10. Andet
10.1. Andre relevante faktorer

x

10.2. Kumulativ karakter, den samlede
påvirkning. Flere ubetydelige
enkeltstående påvirkninger kan give en
væsentlig samlet påvirkning.

x

10.3 Berørte myndigheder, både
eksterne og interne

x

Alle
Alle

* Bemærk: Beredskabet har ikke meldt tilbage inden for den angivne screeningsperiode. Administrationen har efterfølgende været i kontakt med Beredskabet for at
indhente et høringssvar. Dette er endnu ikke modtaget, men vil blive tilføjet screeningsskemaet, så snart det er administrationen i hænde. I kraft af planlægningens
karakter er det administrationens forventning, at Beredskabet ikke har indvendinger mod planforslaget.

Alle

