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1 BAGGRUND 

Dette tillæg til Faxe Kommunes spildevandsplan 2012 – 2015 beskriver et 

nyt kloakopland for boligområdet Permatopia i Karise.  

Ifølge lokalplanen 200 – 22 skal området udbygges med tæt - lav boliger. 

Området skal så vidt muligt være selvforsynende med vedvarende energi 

der er fossilfri, økologiske fødevarer og lokal spildevandshåndtering med 

eget lukket pilerenseanlæg. 

Området er ikke beskrevet i spildevandsplanen, hvorfor dette tillæg ud-

arbejdes. 

2 SPILDEVANDSFORHOLD 

2.1 Status 

Det nye boligområde fremgår af bilag 1. Området er beliggende på 

matr. nr. 1a Jørslev By, Karise.  

Der ligger en gård i området, Jørslevlyst, som er en del af Permatopia. 

Spildevandsforholdene for gården er ifølge BBR registreret som mekanisk 

rensning med direkte udledning til vandløb, sø eller hav. 

2.2 Plan 
 

2.2.1 Spildevand 
Der er planlagt byggeri af 90 nye boliger i området. Den årlige spilde-

vandsmængde fra boligerne er beregnet til 6276 m3. 

Spildevand fra de kommende 90 boliger og den eksisterende gård ledes 

til fælles privat lukket pilerenseanlæg. 

Renseløsningen skal anlægges, drives og vedligeholdes i henhold til de 

krav som myndigheden stiller i forbindelse med ansøgningen om spilde-

vandstilladelse og efter de vedtægter, som ejerne fastsætter i kraft af det 

private spildevandslav, som skal oprettes.  

Kloakoplandet til det fælles private spildevandsanlæg fremgår af bilag 1 

og en ejendomsliste fremgår af bilag 2.  

Såfremt beboelser i området tages i brug inden pilerenseanlægget er 

etableret og klar til benyttelse kan der midlertidigt afledes til samletank, 

som tømmes via Faxe Forsynings tømningsordning. 
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2.2.2 Regnvand 

Regnvand fra tage og befæstede arealer indenfor kloakoplandet til det 

fælles private spildevandsanlæg samt indenfor resten af lokalplanområ-

det håndteres lokalt, dvs. at der ikke afledes tag- og overfladevand fra 

området via dræn m.m. Etablering af et regnvandssystem foretages af 

privat byggemodner, og drift og vedligeholdelse foretages af grundejer-

ne. 

Det er planlagt at opsamle regnvand fra boligernes tage og anvende 

dette til f.eks. toiletskyl og tøjvask. 

Supplerende løsninger til regnvandshåndtering kan være lokal nedsivning 

og andre LAR løsninger. 

Følgende forhold skal overholdes i forhold til valg af regnvandshåndte-

ring: 

 Byggemodner/grundejer skal dokumentere muligheden for ned-

sivning 

 Byggemodner/grundejer skal opnå Faxe Kommunes tilladelse til 

den eller de valgte løsninger til håndtering af regnvand. 

3 MILJØFORHOLD 

 

Boligområdet Permatopia er beliggende i oplandet til Karise Bæk / Stevns 

Å. Området er ikke omfattet af rensekrav i vandplanen. 

 

Det spildevand som ledes til pilerenseanlægget bliver optaget af pilene 

og fordamper efterfølgende. Der vil derfor ikke være udledning af spilde-

vand, som kan belaste vandløb eller søer. 

Anlægget er lukket, dvs. med fast bund, og der vil derfor ikke være på-

virkning af grundvandet. 
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4 BERØRTE MATRIKLER  

4.1 Berørte matrikler 

Det nye boligområde består for nuværende af matr. nr. 1a Jørslev By, 

Karise. Ejendommen er under udmatrikulering i forhold til udbygningen af 

boligområdet. Den kommende matrikulering kan ses på bilag 3.  

5 TIDS- OG ØKONOMIPLAN 

Tidsplanen for godkendelse af dette tillæg samt anlægsarbejder fremgår 

herunder. 

Offentliggørelse af forslag til tillæg til spildevandspla-

nen. 

1. april 2016 

Høringsperiode slutter (8 uger). 30. maj 2016 

Vedtagelse af Tillæg til Spildevandsplan 2012-2015. 25. august 2016 

Forventet opstart på anlægsarbejder  Oktober 2016 

Forventet afslutning på anlægsarbejder. Juni 2017 

 

Etablering af spildevands- og regnvandsledninger frem til skel forestås af 

privat byggemodner. 

Ledninger på egen grund forestås af grundejer. 

Tabel 1 

Tidsplan for godken-

delse af Tillæg til spil-

devandsplan samt 

anlægsarbejder. 
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6  BEHANDLING OG VEDTAGELSE AF TILLÆGGET 

Et forslag til tillæg godkendes af Teknik- & Miljøudvalget for Faxe Kommu-

ne samtidig med, at der træffes en afgørelse efter Lov om miljøvurdering 

af planer og programmer. Miljøvurderingsafgørelsen for nærværende 

tillæg er en screening, som har vist, at tillægget ikke skal miljøvurderes. 

Screeningen er vedlagt i bilag 4.  

Udkastet til tillægget forelægges til godkendelse, sammen med scree-

ningsafgørelsen, for Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter det offentliggøres 

og høringsperioden går i gang. 

Den offentlige høringsperiode skal være på mindst 8 uger.  

Efter høringsperiodens udløb, gennemgås de indkomne bemærkninger, 

hvorefter tillægget eventuelt justeres. 

Herefter kan tillægget vedtages endeligt af Byrådet.  

Et endeligt vedtaget tillæg til en gældende spildevandsplan kan ikke 

påklages til anden myndighed, men det kan indbringes for domstolene 

indenfor en periode på seks måneder fra vedtagelsen. 
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7 MILJØVURDERING 

Spildevandsplaner er omfattede af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurde-

ring af planer og programmer" nr. 1533 af 10. december 2015. 

Lovens formål er at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbej-

delse og vedtagelse af planer og programmer, som sætter rammer for 

fremtidige anlæg. Planer og programmer vurderes for, om implemente-

ringen af dem vil kunne medføre væsentlige, negative konsekvenser for 

miljøet.   

Da tillægget vurderes at omfatte mindre ændringer i en plan, der er om-

fattet af loven jf.§ 3, er der i første omgang gennemført en screening med 

det formål at afklare, om der skulle være væsentlige miljøkonsekvenser 

forbundet med realisering af planen. Screeningen er gennemført jf. lovens 

§ 4 og fremgår af bilag 4. 

Ved screeningen er det vurderet, at tillægget til spildevandsplanen ikke 

omfatter forhold, der bør vurderes nærmere. Dvs. at tillægget til spilde-

vandsplanen ikke i øvrigt vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på 

miljøet. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af nærværende Tillæg til Spildevandsplan 2012 – 2015: Nyt 

kloakopland for Permatopia i Karise. 

Afgørelsen herom vil blive offentliggjort sammen med forslaget til tillæg-

get jf. vedtagelsesproceduren som er beskrevet i afsnit 6. 
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BILAG 1: KORT OVER KLOAKOPLAND TIL FÆLLES PRIVAT 

SPILDEVANDSANLÆG 

 

 

Permatopia: Kloakopland til fælles privat spildevandsanlæg. 

De med fed optrukne røde polygoner indenfor kloakoplandet viser skel under tilblivelse. 
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BILAG 2: LISTE OVER EJENDOMME TILKNYTTET DET FÆLLES PRIVATE 

SPILDEVANDSANLÆG, PERMATOPIA I KARISE 

Boligområdet Permatopia 

Vejnavn Husnr. Ejendomsnr. Opland 

Køgevej 15a 7282 PERM 

Køgevej  15b 7282 PERM 

Permatopia 1 3200015713 PERM 

Permatopia 2 3200015713 PERM 

Permatopia 3 3200015713 PERM 

Permatopia 4 3200015713 PERM 

Permatopia 5 3200015713 PERM 

Permatopia 6 3200015713 PERM 

Permatopia 7 3200015713 PERM 

Permatopia 8 3200015713 PERM 

Permatopia 9 3200015713 PERM 

Permatopia 10 3200015713 PERM 

Permatopia 11 3200015714 PERM 

Permatopia 12 3200015714 PERM 

Permatopia 13 3200015714 PERM 

Permatopia 14 3200015714 PERM 

Permatopia 15 3200015714 PERM 

Permatopia 16 3200015714 PERM 

Permatopia 17 3200015714 PERM 

Permatopia 18 3200015714 PERM 

Permatopia 19 3200015714 PERM 

Permatopia 20 3200015714 PERM 

Permatopia 21 3200015714 PERM 

Permatopia 22 3200015714 PERM 

Permatopia 23 3200015715 PERM 

Permatopia 24 3200015715 PERM 

Permatopia 25 3200015715 PERM 

Permatopia 26 3200015715 PERM 

Permatopia 27 3200015715 PERM 
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Permatopia 28 3200015715 PERM 

Permatopia 29 3200015715 PERM 

Permatopia 30 3200015715 PERM 

Permatopia 31 3200015715 PERM 

Permatopia 32 3200015715 PERM 

Permatopia 33 3200015716 PERM 

Permatopia 34 3200015722 PERM 

Permatopia 35 3200015717 PERM 

Permatopia 36 3200015723 PERM 

Permatopia 37 3200015718 PERM 

Permatopia 38 3200015724 PERM 

Permatopia 39 3200015719 PERM 

Permatopia 40 3200015725 PERM 

Permatopia 41 3200015720 PERM 

Permatopia 42 3200015726 PERM 

Permatopia 43 3200015721 PERM 

Permatopia 44 3200015727 PERM 

Permatopia 45 3200015728 PERM 

Permatopia 46 3200015728 PERM 

Permatopia 47 3200015728 PERM 

Permatopia 48 3200015728 PERM 

Permatopia 49 3200015728 PERM 

Permatopia 50 3200015728 PERM 

Permatopia 51 3200015728 PERM 

Permatopia 52 3200015728 PERM 

Permatopia 53 3200015728 PERM 

Permatopia 54 3200015728 PERM 

Permatopia 55 3200015728 PERM 

Permatopia 56 3200015728 PERM 

Permatopia 57 3200015729 PERM 

Permatopia 58 3200015729 PERM 

Permatopia 59 3200015729 PERM 

Permatopia 60 3200015729 PERM 
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Permatopia 61 3200015729 PERM 

Permatopia 62 3200015729 PERM 

Permatopia 63 3200015729 PERM 

Permatopia 64 3200015729 PERM 

Permatopia 65 3200015729 PERM 

Permatopia 66 3200015729 PERM 

Permatopia 67 3200015729 PERM 

Permatopia 68 3200015730 PERM 

Permatopia 69 3200015730 PERM 

Permatopia 70 3200015730 PERM 

Permatopia 71 3200015730 PERM 

Permatopia 72 3200015730 PERM 

Permatopia 73 3200015730 PERM 

Permatopia 74 3200015730 PERM 

Permatopia 75 3200015730 PERM 

Permatopia 76 3200015730 PERM 

Permatopia 77 3200015730 PERM 

Permatopia 78 3200015730 PERM 

Permatopia 79 3200015730 PERM 

Permatopia 80 3200015737 PERM 

Permatopia 81 3200015731 PERM 

Permatopia 82 3200015738 PERM 

Permatopia 83 3200015732 PERM 

Permatopia 84 3200015739 PERM 

Permatopia 85 3200015733 PERM 

Permatopia 86 3200015740 PERM 

Permatopia 87 3200015734 PERM 

Permatopia 88 3200015741 PERM 

Permatopia 89 3200015735 PERM 

Permatopia 91 3200015736 PERM 
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BILAG 3: SKEL UNDER TILBLIVELSE 
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BILAG 4: SCREENING AF PLAN 

 

0-alternativ 

Tillægget vedtages ikke og områdets afledningsforhold er uændrede, 

således at den eksisterende spildevandsplan fortsat er gældende.  

Sammenfatning  

Miljøscreeningen foretages i henhold til bekendtgørelse nr. 1533 af 10. 

december 2015 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Screeningen er foretaget af Faxe Kommune – se skema 1 og 2 nedenfor. 

Da tillægget vurderes at omfatte mindre ændringer i en plan, der er om-

fattet af loven, jf.§ 3, er der i første omgang gennemført en screening 

med det formål at afklare, om der skulle være væsentlige miljøkonse-

kvenser forbundet med realiseringen af planen. Screeningen er gennem-

ført jf. lovens § 4.  

Afgørelse 

Ved screeningen er det vurderet, at tillægget til spildevandsplanen ikke 

omfatter forhold, der bør vurderes nærmere. Dvs. at tillægget til spilde-

vandsplanen ikke i øvrigt vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på 

miljøet. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af nærværende Tillæg til Spildevandsplan 2012 – 2015: Nyt 

kloakopland for Permatopia i Karise. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for 

Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen af forsla-

get. 

 

Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens 

udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og or-

ganisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller vare-

tagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og 

har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsente-

rer mindst 100 medlemmer. 

 

Der klages via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, 

som man logger på med Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klagepor-

talen. Klager skal betale et gebyr på kr. 500, som betales med betalings-

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


  

 

 

 

 

12 Faxe Kommune  

Tillæg til Spildevandsplan 2012 – 2015. Kloakopland for nyt 

fælles privat spildevandsanlæg, Permatopia i Karise 

. 

 

kort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller del-

vist medhold i klagen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 

sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 

kan imødekommes. 

 

 

 

Indledende screening (skema 

1) 

 

 

Ja 

 

Ne

j 

 

Bemærkninger 

 

Planen er omfattet af lovens 

(nr. 1533 af 10. december 

2015) bilag 3 eller 4 (jf. § 3, stk.1, 

pkt.1).  

 X Tillægget vurderes at omfatte 

mindre ændringer i en plan, 

der er omfattet af loven, jf.§ 

3, stk. 2. Der er i første om-

gang gennemført en scree-

ning med det formål at afkla-

re, om der skulle være væ-

sentlige miljøkonsekvenser 

forbundet med realiseringen 

af planen. 

 

Planen kan påvirke et interna-

tionalt naturbeskyttelsesområ-

de væsentligt (jf. § 3, stk. 1, pkt. 

2). 

 X EF Habitatområdet ’Trygge-

vælde Ådal’ er beliggende 5 

km nordøst for planområdet. 

Pilerenseanlægget anlægges 

udenfor det beskyttede om-

råde og vil ikke have nogen 

udledning, og det vurderes, 

at anlægget ikke vil påvirke 

Natura 2000-området hverken 

direkte eller indirekte.  

Planen vurderes i øvrigt at kun-

ne få væsentlig indvirkning på 

miljøet (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)  

Her ses på resultater af scree-

ningsskema 2. 

 X Resultatet af screeningen i 

nedenstående skema 2 viser, 

at tillægget ikke omfatter 

forhold, der bør vurderes 

nærmere. Dvs. at tillægget til 

spildevandsplanen ikke i øv-

rigt vurderes at kunne få en 

væsentlig indvirkning på mil-

jøet, og at der derfor ikke skal 

udarbejdes en miljøvurdering. 
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Screening/scoping (skema 

2) 

(Planens indvirkning på mil-

jøet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøparametre Ik
k

e
 r

e
le

v
a

n
t 

F
o

rh
o

ld
, 
d

e
r 

b
ø

r 
v

u
rd

e
re

s 
 

F
o

rh
o

ld
, 
d

e
r 

ik
k

e
 v

u
rd

e
re

s 
y

d
e

rl
i-

g
e

re
 

 

Bemærkninger 

 

Befolkning og sundhed 

Indendørs støjpåvirkning X   Ingen bemærkninger. 

Sundhedstilstand   X I lighed med nedsivningsan-

læg udledes spildevandet 

under jordoverfladen og 

vurderes ikke at udgøre no-

gen smitterisiko. Der kan i 

perioder stå regnvand på 

jorden i anlægget. Da regn-

vandstrykket er større end 

trykket fra spildevandet, der 

ledes ud under jorden, vur-

deres, at der kun vil kunne 

stå regnvand på jorden i 

anlægget. 

Svage grupper (f.eks. han-

dicappede) 

x    

Friluftsliv/rekreative interes-

ser 

  X I Faxe Kommuneplan 2013 er 

udpeget et område vest for 

planområdet til friluftsområ-

de. Planen vurderes ikke at 

påvirke evt. friluftsliv. 

Begrænsninger og gener 

overfor befolkningen 

  X Pileanlægget får en størrelse 

på ca. 8800 m2 i alt. Pilene 

bliver op til 7 m høje. Der 

forventes ikke at opstå be-

grænsninger eller gener 

overfor befolkningen i forbin-

delse med anlægget. 

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) 

Dyreliv   X Pileanlægget etableres på 

eksisterende mark og kan 

forventes at tiltrække fugle. 

Planteliv   X Pileanlægget forventes ikke 

at påvirke plantelivet. 

Sjældne, udryddelsestruede 

el. fredede dyr, planter el. 

naturtyper 

  X Der er ikke kendskab til så-

danne i planområdet. 

Nærliggende naturbeskyt-

telses- og fuglebeskyttelses-

områder og habitatområ-

der 

  X EF Habitatområdet ’Trygge-

vælde Ådal’ er beliggende 5 

km nordøst for planområdet. 

Pileanlægget anlægges 

udenfor det beskyttede om-
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Screening/scoping (skema 

2) 

(Planens indvirkning på mil-

jøet) 
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Bemærkninger 

 

råde og vil ikke have nogen 

udledning, og det vurderes, 

at anlægget ikke vil påvirke 

Natura 2000-området hver-

ken direkte eller indirekte. 

Spredningskorridorer    X Pileanlægget etableres i 

åbent land, men ikke inden-

for områder, som i Faxe 

Kommuneplan 2013 er ud-

peget som økologiske for-

bindelser. 

Naturbeskyttelse jf. § 3   X Der er en sø indenfor lokal-

planområdet. Der er ikke 

udledning af spildevand fra 

pileanlægget, og det vurde-

res ikke at ville påvirke søen.  

Grønne områder   X Planen berører ikke grønne 

områder. 

Skovrejs-

ning/skovnedlæggelse 

  X I Faxe Kommuneplan 2013 er 

der ikke udpeget områder i 

projektområdet, hvor skov-

rejsning er ønsket.  

Landskab og jordbund 

Landskabelig værdi   X Planen berører ikke områder, 

som i Faxe Kommuneplan 

2013 er udpeget som land-

skabeligt værdifulde. 

Geologiske særpræg   X Planen berører ikke områder, 

som er udpeget som geolo-

gisk interesseområde. 

Jordforurening   x Der er ikke registreret jordfor-

urening i planområdet. 

Risiko for forurening       x Se ovenfor. 

Jordhåndtering/flytning   X Håndtering af jord vil ske i 

henhold til gældende lov-

givning og i overensstemmel-

se med kommunens regler 

og anvisninger. 

Vand 

Overfladevand, herunder 

påvirkning af vandløb og 

      x Der vil ikke være udledning 

af spildevand fra pileanlæg-
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Bemærkninger 

 

vådområder get, som derfor ikke vil påvir-

ke vandløb, vådområder 

eller søer. 

Udledning af spildevand       x Spildevandet omsættes og 

fordamper af pilene i pilean-

lægget. Der vil ikke være 

udledning af spildevand. 

Grundvandsforhold X   Ingen bemærkninger. 

Risiko for forurening af 

grundvandsressourcen 

  X Pileanlægget etableres i et 

område med almindelige 

drikkevandsinteresser. An-

lægget udføres med mem-

bran og tæt bund, og der vil 

derfor ikke være nedsivning 

til grundvandet fra anlæg-

get. 

Regnvand der evt. nedsives 

vurderes ikke at indeholde 

problematiske stoffer. 

Luft 

Luftforurening (støv og an-

dre emissioner) 

  X Der kan være begrænset 

støv i tørt vejr, men kun be-

grænset til anlægsarealet og 

kun under anlægsfasen. Der 

forventes ingen støvpåvirk-

ning i driftsfasen. 

Emissioner fra eventuel trafik 

til og fra området  

  X Der vil forekomme almindeli-

ge emissioner fra maskiner 

under anlægsfasen, men 

disse vurderes at være min-

dre betydende. 

 

Støj 

Støj    X Der kan forekomme støjbe-

lastning fra maskiner i an-

lægsfasen, men disse vurde-

res at være mindre bety-

dende. 

Vibrationer   X Der kan forekomme vibratio-

ner fra maskiner i anlægsfa-

sen, men påvirkningen vur-

deres at være mindre bety-

dende.  
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Bemærkninger 

 

Trafik 

Trafikafvikling/belastning   X Trafikafviklingen vurderes ikke 

at blive påvirket som følge af 

anlægsarbejderne.  

Støj   X Se under ”Støj” ovenfor. 

Energiforbrug   X Der forventes kun få mindre 

anlægsarbejder, så energi-

forbruget vurderes at være 

underordnet på regionalt 

niveau. 

Sikkerhed X   Ingen bemærkninger. 

Risiko for ulykker X   Ingen bemærkninger. 

Klimatiske faktorer 

Påvirkning af klima   X Fremstilling af rør medfører 

CO2-udledning. CO2–

udledningen vurderes at væ-

re underordnet på regionalt 

niveau. 

Oversvømmelsesrisiko pga. 

øget nedbør 

      x Pileanlægget skal dimensio-

neres så der ikke opstår over-

fladisk afstrømning hverken 

ved normal eller øget nedbør 

som følge af klimaforandrin-

ger.  

Vandstandsændringer X   Ingen bemærkninger. 

Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier, fre-

dede eller bevaringsværdi-

ge bygninger 

  X Planen berører ikke kulturhi-

storiske interesser eller værdi-

er. Påtræffes i forbindelse 

med anlægsarbejderne ar-

kæologiske fund eller for-

tidsminder vil og skal arbej-

det straks standses jf. Muse-

umslovens § 29. Fundet skal 

straks anmeldes til det ar-

kæologisk ansvarlige muse-

um. 

Fredede områder   X Planområdet berører ikke 

fredede områder.  

Beskyttede diger   X Der er et beskyttet dige ca. 

25 mod øst på den anden 

side af Køgevej. Diget berø-

res ikke af planen. 
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Bemærkninger 

 

Fortidsminder   X Planen berører ikke fredede 

fortidsminder.  

Kirker X   Ingen bemærkninger. 

Ressourcer og affald 

Arealforbrug X   Ingen bemærkninger. 

Energiforbrug   X Drift af pileanlægget vil kræ-

ve energi, som dog vurderes 

at være af mindre betyd-

ning. Pileanlægget skal 

jævnligt beskæres, og det 

vurderes, at anlægget kan 

være energiproducerende 

over en længere driftperio-

de, hvis afskåren pil anven-

des til brændsel.  

Vandforbrug X   Ingen bemærkninger. 

Produkter, materialer, råstof-

fer 

  X Etablering af ledninger vil 

medføre forbrug af materia-

ler. Belastningen vurderes at 

være underordnet på regio-

nalt niveau. 

Kemikalier, miljøfremmede 

stoffer 

X   Ingen bemærkninger. 

Affald, genanvendelse X   Ingen bemærkninger. 

Visuel effekt 

Arkitektonisk udtryk X   Ingen bemærkninger. 

Kystnærhedszone og -

profilet 

X   Ingen bemærkninger. 

Lys og/eller refleksioner X   Ingen bemærkninger. 

Sikkerhed 

Kriminalitet X   Ingen bemærkninger. 

Brand, eksplosion, giftpå-

virkning 

X   Ingen bemærkninger. 

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold X   Ingen bemærkninger. 

Påvirkning af erhvervsliv X   Ingen bemærkninger. 
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Læsevejledning 

Ved miljøvurdering af planer og programmer er anvendt to skemaer. 

Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor. 

Skema 1 – Indledende screening: 

Indledningsvis undersøges det om planen er omfattet af lovens bilag 3 og 

4, og om planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på et interna-

tionalt naturbeskyttelsesområde.  

Er en af disse to betingelser opfyldt skal der som udgangspunkt gennem-

føres en egentlig miljøvurdering, hvor skema 2 anvendes til at afdække 

de miljøparametre, der skal vurderes nærmere i miljøvurderingen (sco-

ping, se under skema 2). 

Er planen alene omfattet af lovens bilag 3 eller 4 og denne fastlægger 

anvendelsen ved mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder 

mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis pla-

nen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I dette til-

fælde gennemføres en screening ved brug af skema 2. Såfremt screenin-

gen viser, at der er et eller flere forhold, der bør vurderes nærmere, skal 

der foretages en egentlig miljøvurdering.  

Skema 2 – Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening): 

Skemaet omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning 

ved en miljøvurdering. Der er taget udgangspunkt i kriterierne i bilag 2 i 

loven om miljøvurdering af planer og programmer. For hver enkel para-

meter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning i de 3 rubrikker: 

”ikke relevant”, ”forhold, der bør vurderes” og ”forhold, der ikke vurderes 

yderligere”.   

Skal der jf. skema 1 foretages en miljøvurdering, anvendes skemaet som 

en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scoping). De miljøpa-

rametre, der vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet 

(afkrydsning i rubrikken ”forhold, der bør vurderes”) ved brug af skemaet, 

skal indgå i den videre miljøvurdering. 

Skal der jf. skema 1 foretages en screening af, om planen kan få en væ-

sentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes skemaet som et 

screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at kunne 

blive påvirket ved gennemførelse af planen (afkrydsning i rubrikken ”for-

hold, der bør vurderes”), skal der foretages en miljøvurdering. I dette til-

fælde vil det udfyldte skema direkte kunne anvendes som scoping af 

hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen. 
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Scopingen/screeningen vil i alle tilfælde blive sammenholdt med et så-

kaldt 0-alternativ, der beskriver den situation, der pt. er eller ville være 

såfremt, de planlagte aktiviteter ikke blev gennemført.  


