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Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2021
Tillæg nr. 27 - Screening for miljøvurdering
1.
Baggrund for screening
Mariagerfjord Kommune er for tiden i gang med at udarbejde tillæg nr. 27 til
spildevandsplanen, som omfatter en statusændring af det rørlagte vandløb Afløb fra Sdr.
onsild sø, samt tilløb II, til regnvandsledning.
I henhold til § 10 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (Miljøvurderingsloven), skal myndigheden træffe afgørelse om planer
eller programmer medfører, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.
Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse screenet forslaget til tillæg nr. 27 til
Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.
Forvaltningens vurdering er, som det fremgår af nedenstående screening, at der
efterfølgende ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan påklages i henhold til lovens § 48 stk. 4 i
Miljøvurderingsloven og § 91- 100 i Miljøbeskyttelsesloven.
Klagefristen er 4 uger i henhold til kapitel 4 i samme lov.
Afgørelsen vil blive annonceret på Mariagerfjord Kommunens hjemmeside og i lokal avisen.
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Du kan klage over afgørelsen
Beslutningen om ikke at miljøvurdere tillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet
for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur
og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
En eventuel klage indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Adgangen til
klageportalen finder du via www.borger.dk
Klagefristen er 4 uger og udløber den XX klokken 23:59.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr., for privatpersoner og 1.800 kr. for Virksomheder og
organisationer.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har
tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og
du har endeligt godkendt din klage.
Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden
6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der
foreligger endelig afgørelse.
Den lovmæssige baggrund for screeningen
Den 18. maj 2016 trådte bestemmelserne om ’Miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter’ i kraft. Lovens formål er at fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at
der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Ovenstående planforslag er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er derfor foretaget en
indledende vurdering i forhold til lovens bilag 3 og 4, samt en vurdering i forhold til en række
miljøkategorier (se nedenfor).
Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal udarbejdes en
egentlig miljøvurdering eller ej.
Planforslaget går ud på
Tillægget beskriver en statusændring af et rørlagte vandløb til regnvandskloak.
Statusændringen betyder at rørledningen framover administreres efter
miljøbeskyttelsesloven og ikke vandløbsloven, samt at ansvaret for rørledningens fremtidige
vedligehold overgår til forsyningen.
Konklusion
Der er gennemført en screening af forslag til tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes
spildevandsplan 2011-2021. Screeningen er foretaget i henhold til § 10 i Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Screeningen tager
udgangspunkt i det miljøbegreb, der er defineret i lovens § 1 stk. 2.
Den gennemførte screening gør, at Mariagerfjord Kommune vurderer, at en egentlig
miljøvurdering af planen ikke er nødvendig.
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Nej

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Væsentlig positiv virkning

Dato for screening og screening
udført af
Kan planen påvirke et natura 2000
område

Ingen væsentlig virkning

Formål og omfang

Tillæg til Mariagerfjord kommunes spildevandsplan 20112021 - Sønder Onsild - Sønder Onsild Stationsby statusændring fra vandløb til spildevandsledning
Tillægget beskriver en statusændring af et rørlagte
vandløb til regnvandskloak. Statusændringen betyder at
rørledningen framover administreres efter
miljøbeskyttelsesloven og ikke vandløbsloven, samt at
ansvaret for rørledningens fremtidige vedligehold overgår
til forsyningen.
11. maj 2020 – Søren Bek

Væsentlig negativ virkning

Planens nr. og navn

Har planen indflydelse på andre planer, herunder
også planer der indgår i et hierarki?

x

Fremmer planen bæredygtig udvikling?

x

Er der miljøproblemer af relevans for planen?

X

Nej

Er der sandsynlige, varige, hyppige eller permanente
indvirkninger på miljøet?

x

Nej

Giver planen samlet set anledning til væsentlig
indvirkning på miljøet?

X

Nej, der er tale om en administrativ ændring, der har
betydning for hvem der har ansvar for vedligehold af
vandledningen.

Har planen indvirkning af grænseoverskridende
karakter?

x

Nej

Har planen relevans for gennemførelse af
miljøstyrelsens støjvejledning, Miljøbeskyttelsesloven
eller Jordforureningsloven?

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet i
overensstemmelse med Tillæg nr. 22 til Mariagerfjord
Kommunes spildevandsplan 2011-2021 Sønder Onsild,
nyt erhvervsområde og separatkloakering af byen

x
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Påvirker planen et stort geografisk område eller en
stor befolkningsgruppe?

x

Nej

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Væsentlig positiv virkning

Nej

Ingen væsentlig virkning

x

Væsentlig negativ virkning

Er planen til fare for menneskers sundhed eller
miljøet? (f.eks. på grund af ulykker)

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Er der særlige karakteristiske naturtræk eller
kulturarv inden for området?

X

Der er ikke registreret fortidsminder eller beskyttet
natur området som er omfattet af planen.

Giver tillæg til spildevandsplanen anledning til
udledninger der overskrider grænseværdier?
(Anvendelse af kobber og zink, støj, virksomheder
eller aktiviteter med risiko for grundvandet)

X

Tillægget medfører at der skal meddeles en
udledningstilladelse til regnvand, da udlederpunktet
flyttes til rørets udløb. Tillægget ændre ikke i sig selv
på mængden af afledt regnvand, men det skal ses i
sammenhæng med Tillæg nr. 22 til mariagerfjord
Kommunes spildevandsplan 2011-2021. Der beskrives
ændringer i kloakoplandene i Sønder Onsild

Er der tale om intensiv arealudnyttelse inden for
området?

X

Der sker ikke ændring i arealanvendelse

Indvirker tillægget til spildevandsplanen på områder
eller landskaber, som har en anerkendt
beskyttelsesstatus på nationalt plan eller
internationalt plan.

X

Det rørlagte vandløb, som planen omfatter ligger ikke i
habitatområder eller i området omfattet af beskyttet
natur. Vandledningen har udledning af regnvand til
Skals Å, som er en del af Habitatområde nr. 30:
'Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og
Nørre Ådal, samt Skravad Bæk'

Befolkning og sundhed
X

Sundhedstilstand
Særlige grupper (f.eks. handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

x
x

Biologisk mangfoldighed
Dyreliv

x

Planteliv

x

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter
el. naturtyper

X

Habitat-områder

X

.

Statusændringen påvirker ikke internationale
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Grønne områder

x

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Ingen væsentlig virkning

x

Væsentlig negativ virkning

Spredningskorridorer, barrierer

Væsentlig positiv virkning

beskyttelsesområder

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Biologisk mangfoldighed, fortsat
Naturbeskyttelseslovens § 3-arealer

X

Skovrejsning/skovnedlæggelse

x

Fredning

X

Der er ikke beskyttet natur i projektområdet.

Der er ingen fredede områder i de omfattede
planområder.

Landskab
Landskabelig værdi, æstetik,
Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer

x

Geologiske særpræg

x

Visuelle sammenhænge

x

Vandledningen ligger i jorden og der sker ikke nogle
visuelle ændringer ved statusændringen.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier

x

Arkæologiske værdier

x

Kirker

x

Fredede/ bevaringsværdige bygninger og
sammenhænge

x

Bystruktur
Bystruktur og bymiljø

x

Arkitektoniske værdier

x
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Væsentlig positiv virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ingen væsentlig virkning

Væsentlig negativ virkning

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Jordbund
Jordforurening, eksisterende

x

Risiko for forurening

x

Jordhåndtering/ flytning

x

Råstoffer

x

Erosion

x

Der er ikke registreret kortlagte forurenede arealer i
projektområdet.

Vand
Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder
eller hav

x

Udledning af spildevand

x

Grundvandsforhold, nedsivning, øget indvinding

x

Risiko for forurening af grundvandsressourcen

x

Statusændringen ændre ikke på udledningen af
overfladevand til Skals Å. Der beskrives ændringer i
kloakoplandene i tillæg nr. 22 til mariagerfjord
Kommunes spildevandsplan 2011-2021 Sønder Onsild

Luft
Luftforurening (støv, lugt og andre emissioner)

x

Emissioner fra trafik til og fra området

x
Væsentlig negativ
virkning
Ingen væsentlig
virkning
Væsentlig positiv
virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

.
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Trafik og anlæg
Trafikafvikling/ belastning

X

Indendørs og udendørs støjpåvirkning

x

Påvirkninger fra viberationer

X

Energiforbrug

X

Sikkerhed

X

Risiko for ulykker

X

Offentlig adgang

x

Klimatiske forhold
X

Eventuel påvirkning af klima
Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Energiforbrug, anlæg og drift

x

Vandforbrug

x

Produkter, materialer, råstoffer, fornybarhed

x

Kemikalier, miljøfremmede stoffer

x

Affald, genanvendelse

x

.

Sikkerhed

x
Væsentlig positiv virkning

EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

Ingen væsentlig virkning

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET,
MILJØPARAMETRE

Væsentlig negativ virkning

Kriminalitet

Sikkerhed – fortsat
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Brands, eksplosion, giftpåvirkning m.v.

x

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

Påvirkning af erhvervslivet

x

Materielle goder
Herlighedsværdier

x

Muligheder for arealanvendelse

x

Servicefunktioner

x

Screeningen er udført af Mariagerfjord Kommune.

Konklusion
På baggrund af screeningen vurderes det, at Tillæg nr. 27 til spildevandsplanen ikke medfører en
væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Dette begrundes med:
•
At planen ikke berører internationale beskyttelsesområder
•
At planen ikke omfatter projekter i lovens bilag 1 og 2
•
At planens positive og negative indvirkninger på miljøet ikke vurderes at være væsentlige.
•
At planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
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