Til Interessenter

Dato: 15. juli 2021
Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Sagsnr.:
09.08.24-P15-5-18
Charlotte Ladefoged Halkier
Telefon: 99 66 71 98
Mail: cqha@vesthimmerland.dk

Screeningsafgørelse
Der er foretaget screening af forslaget til rammeindsatsplanen, der fastlægger de overordnede rammer
for grundvandsbeskyttelsen i Vesthimmerlands Kommune. Forslaget er screenet for miljøpåvirkning og
der er på baggrund af screeningen vurderet, at rammeindsatsplanen ikke vil få væsentlig påvirkning på
miljøet og dermed ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.
Det betyder at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for planen. Afgørelsen er truffet i henhold til
Miljøvurderingsloven § 101.
Vesthimmerlands Kommunes bemærkninger
Ifølge miljøvurderingsloven, skal der ved visse planer udarbejdes en miljøvurdering, inden der tages
endelig stilling til gennemførelsen af planen.
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til rammeindsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i
Vesthimmerlands Kommune er der gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen er
omfattet af Miljøvurderingsbekendtgørelsen2.
Resultatet af screeningen er, at planen ikke fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, samt at planforslaget har ubetydelige
eller positive indvirkninger på miljøet.
Screeningen fremgår af bilag 1.
Rammeplanen kan ses via nedenstående link:
https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/12#/
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside d. 15. juli 2021.

1
2

Lovbek. Nr. 973 af 25. juni 2020. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Bek. Nr. 1376 af 21. juni 2021. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til Miljøvurderingslovens § 49.
Klagefristen udløber d. 16. august. 2021.
Klagen kan indsendes via klageportalen, hvor der også findes en vejledning til indsendelse af klage,
gennem nedenstående link:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Med venlig hilsen
Charlotte Ladefoged Halkier
Miljømedarbejder

Sendt til:
Aalborg Kommune, miljoeplan@aalborg.dk
Viborg Kommune, viborg@viborg.dk
Rebild Kommune, raadhus@rebild.dk
Mariagerfjord Kommune, raadhus@mariagerfjord.dk
Region Nordjylland, region@rn.dk
Miljøstyrelsen; mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening; dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
Forbrugerrådet; fbr@fbr.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
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NOTAT
Dato: 21. april 2021
Sagsnr.: 09.08.24-P15-1-20

Screening for miljøvurdering af planer og programmer
Forundersøgelse i henhold til miljøvurderingsloven.
Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Planen/programmets nr.
og titel
Dato

09.08.24-P15-1-20 – Rammeplan Indsatsplan

21. april 2021

Konklusion
Miljøvurdering?
Planen skal miljøvurderes, hvis:

Ja

Planen medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde (konsekvensvurdering).

Nej

X

Er det tilfældet?
Planen omfatter projekter angivet i lovens bilag 1/2
-

X

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

X

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

Screeningsskema

Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

1. Fauna, flora og biologisk
mangfoldighed
1.1. Internationale

De konkrete indsatser skal vurderes i forhold til eventuelle væsentlige påvirkninger

naturbeskyttelsesområder.

af de internationale beskyttelsesområder.

Fuglebeskyttelsesområder,

Natur
x

Habitatområder, Ramsarområder.
1.2. Rødlistede plante- og dyrearter,

De konkrete indsatser skal vurderes i forhold til beskyttede arter.

fredede arter, bilag 4-arter
1.3. Beskyttede naturtyper iht.

Pr. 1. juni 2022 indføres der et forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §

naturbeskyttelseslovens § 3. Søer,

3-natur. Beskyttet natur vil herefter kunne bidrage til grundvandsbeskyttelse. Der

vandløb, heder, moser, strandenge,

må ikke rejses skov som led i grundvandsbeskyttelse på beskyttet natur.

x

Natur

Natur
x

strandsumpe, ferske enge, overdrev
m.v.
1.4. Kvalitet og omfang af levesteder for

Grundvandsbeskyttelse giver mulighed for kvalitativ og kvantitativ forbedring af

vildtlevende planter og dyr (herunder

levesteder for vilde dyr og planter.

spredningskorridorer og barrierer

Natur
x

herfor).
1.5. Potentielle naturområder,

Grundvandsbeskyttelse kan sikre og udvikle områder, der i kommuneplanen er

naturområder, særlige naturområder,

udpeget til natur og potentiel natur samt økologiske forbindelser og potentielle

potentielle økologiske forbindelser,

økologiske forbindelser.

Natur
x

økologiske forbindelser
1.6. Udpegede lavbundsarealer,

De konkrete indsatser skal vurderes i forhold til de udpegede lavbundsarealer og

x

Natur
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Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet
vådområder

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

vådområder.

2. Befolkningen og materielle goder
2.1. Offentlig og privat service.

Plan

Herunder afstanden til dette, udvalget
og påvirkning af mindre lokalsamfund.

X

F.eks. folkeskole, daginstitution,
plejecenter, sygehus, skadestue, læge,
bibliotek mv.
2.2. Uddannelse og arbejde. Herunder

Plan

adgangen til dette,

X

beskæftigelsessituationen og påvirkning
af mindre lokalsamfund.
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

Landbrug

udenfor planområdet. Særligt værdifulde

x

landbrugsområder.
2.7. Påvirkning af/på og fra

I forbindelse med miljøtilsyn på virksomheder føres der bl.a. tilsyn med olietanke,

virksomheder udenfor planområdet

opbevaring af olie/kemikalier o.l.

2.8. Påvirkning af fiskeri

X
x

Virk

Landbrug
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Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet
2.9. Offentlige transportmuligheder

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

X

2.10. Trafikafvikling/belastning, trafikal

X

fremkommelighed
2.11. Parkeringsforhold

X

2.12. Opholdspladser. F.eks.

Trafik
Trafik

Trafik
Plan

legepladser, idrætsområder, gadekær

X

m.m.
2.13. Bygninger med social værdi.

Plan

F.eks. forsamlingshuse, ungdomshuse,

X

aktivitetsværksteder.
2.14. Tryghed, kriminalitet

X

2.15. Hensyntagen til svage grupper.

Plan
Plan

X

F.eks. ældre og handicappede.
2.16. Generering og bortskaffelse af

Indsatsplanen forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i affald. Bortskaffelse

affald

af affald skal foretages i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Virk

X

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

Det kan ikke udelukkes i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde afledt af
indsatsplanen, at der kan være midlertidige gener af omgivelserne. Generne

Virk
X

forventes at være begrænsede og af midlertidig karakter.
X

Plan
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Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet
3.2. Omgivelsernes påvirkning af

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

Virk

X

projektet pga. støj, vibrationer, lugt,
skygger, refleksioner, lys mv. Herunder i
anlægsfasen.

X

Plan

3.3. Trafiksikkerhed

X

Trafik

3.4. Gener fra trafikstøj, rystelser fra

X

trafik og støjdæmpende foranstaltninger
3.5. Brand, eksplosion, giftudslip, udslip

X

af GMO mv.
3.6. Indeklima

X

3.7. Rekreative interesser og grønne

3.8. Arbejdsmiljø

Beredska
b
Plan
Plan

X

områder

Trafik

X

Plan

4. Jordbund
4.1. Risiko for forurening af jord

4.2. Forurenende grunde på
vidensniveau I og II - V1 og V2
4.3. Jordbundstyper. F.eks. blødbund og
beskyttende effekt i forhold til

Der er ikke tiltag i indsatsplanen, der forventes at udgøre en risiko for forurening af
jord.

Virk

X

Rammeindsatsplanen omfatter hele kommunen og dermed også forurenede grunde.
Indsatsplanen forventes at kunne have en positiv effekt i forhold til at beskytte

Virk
X

grundvandsmagasinet mod forurening.
X

Grundvan
d
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Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

grundvand.
4.4. Okkerpotentielt område
4.5. Håndtering af jord. Herunder

X
Jordflytninger skal håndteres i henhold til gældende regler på området.

flytning og deponering.
4.6. Indvinding af råstoffer

De konkrete indsatser skal vurderes i forhold til områder der er udlagt til
råstofindvinding.

d
Virk

X

Natur

x

4.7. Erosionsrisiko

Grundvan

x

Natur

5. Vand
5.1. Grundvand, drikkevandsinteresse,

Planen vil ikke medføre nogen risiko for forurening af grundvandet

Grundvan

drikkevandsforsyning,

X

drikkevandsreserver, sårbarhed,

d

potentiel risiko for forurening.
5.2. Afledning af overfladevand fra

Planen vil ikke medføre nogen risiko for forurening af grundvandet

Grundvan

befæstede arealer,

X

d

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

Den foreslåede indsatsplan forventes ikke at få indflydelse på afledningen af
overfladevand fra befæstede arealer, og forventes derfor heller ikke at medføre en
øget påvirkning af søer, åer og vandløb. Indsatsplanen stiller krav i forhold til

Vandløb
x

nedsivning af vand m.m.
X

Grundvan
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Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

spildevand. Påvirkning af grundvand.

d

5.5. Afledning og rensning af

Den foreslåede indsatsplan forventes ikke at få indflydelse på afledning af

spildevand. Påvirkning af søer, åer og

spildevand til hhv. søer, åer og vandløb.

Vandløb
x

vandløb.
5.6. Vandforbrug
5.7. Havmiljø

Rammeindsatsplanen forventes ikke umiddelbart at have en væsentlig betydning for
vandforbruget.
Den foreslåede indsatsplan forventes ikke at få indflydelse på havmiljøet.

Virk

X
x

Vandløb

6. Luft
6.1. Udledninger til luften, som påvirker

Virk

luftkvaliteten. F.eks. forurenende eller

X

toksiske stoffer.
6.2. Påvirkning af luftforurening fra
omgivelserne
6.3. Støv
6.4. Lugt

Virk

X
Eventuelt bygge- og anlægsarbejde afledt af planen kan medføre begrænsede
støvgener, men de forventes ikke at være af permanent karakter.

Virk

X
X

Virk

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

Grundvan
X

d

opvarmning, oversvømmelse. Udpegede
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Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

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

Virk

X

skyggeforhold.
7.3. Energiforbrug

X

7.4. Kollektiv

Virk
X

energiforsyning/vedvarende energi

Virk

8. Landskab
8.1 Strandbeskyttelseslinje

Der må ikke rejses skov indenfor strandbeskyttelseslinjen

x

Natur

8.2. Sø- og åbeskyttelseslinje

Der må ikke rejses skov indenfor sø- og åbeskyttelseslinjer

x

Natur

8.3. Arbejdsbælte ved vandløb

x

Natur

8.4. Skovbyggelinje

x

Natur

8.5. Fredskov

x

Natur

8.6. Skovrejsning og skovnedlæggelse,

De konkrete indsatser skal vurderes i forhold til landskaber og

skovrejsningsområder, områder udpeget

skovrejsningsområder. Der må ikke rejses skov indenfor områder der er udlagt som

til skovrejsning uønsket

negative skovrejsningsområder.

Natur
x

8.7. Kystnærhedszonen

Plan

8.8. Særlige beskyttelsesområder

De konkrete indsatser skal vurderes i forhold til fredede områder

8.9. Landskab, landskabsfredninger,

De konkrete indsatser (skovrejsning) skal vurderes i forhold til værdifulde

særligt værdifulde landskaber, større

landskaber

x
x

Natur
Natur
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Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

sammenhængende landskaber
8.10 Geologisk værdifulde områder,
strukturer i landskabet som ådale,

X

højdedrag, kyststrukturer som f.eks.

Plan

klinter og klitter
8.11. Arealanvendelse og -forbrug

X

Plan

9. Kulturarv
9.1. Beskyttede sten- og jorddiger
9.2. Fortidsminder. Herunder
beskyttelseslinjer.
9.3. Værdifulde kulturmiljøer, bygninger
og anlæg, bymiljømæssig værdi

x
Der må ikke rejses skov indenfor fortidsmindernes beskyttelseslinjer.

Natur
Natur

x

X

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

Plan

Plan
X

fjernbeskyttelseszoner.
9.5. Fredede bygningsværker

X

Plan

9.6. Bevaringsværdige bygningsværker

X

Plan

9.7. Bymiljø og arkitektonisk udtryk

X

Plan

9.8. Arkæologiske interesser

X

Museet

Side 9 af 10

Beskrivelse af andre planer eller lovgivninger, der sikrer hensynet

Ikke relevant

påvirkning

Beskrivelse af, hvordan der allerede er taget hensyn til miljøet i planen

Ikke væsentlig

Uddybning og begrundelser

påvirkning

Kan være:

Udfyldt af
Væsentlig

Bemærkninger

10. Andet
10.1. Andre relevante faktorer

X

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

Alle
Alle

X

væsentlig samlet påvirkning.
10.3 Berørte myndigheder, både
eksterne og interne

X

Alle
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