
Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af lokalplan LK 94 for boliger på Åsen 2B i Hvalsø efter Lov om
miljøvurdering af planer og programmer.

Hvad er en miljøscreening?
Ifølge loven skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få
væsentlig indvirkning på miljøet. Udarbejdelse af miljørapport kan undlades ved planer og
programmer, som fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan og som ikke
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

For større planer gælder, at det skal undersøges, om planen er omfattet af lovens bilag 3 og
4, og om området, omfattet af planen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et
internationalt naturbeskyttelsesområde. Er en af disse to betingelser opfyldt skal der
gennemføres en miljøvurdering.
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Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det gennem en screening af miljøparametre,
om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen skal præcisere, om
der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vurderingen kun indeholde de
oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse
metoder, og til planens detaljeringsgrad.

 

Screening i henhold til Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse 973 af 25. juni
2020 med efterfølgende ændringer.

 

Lovens formål og anvendelsesområde

Lovens formål:

at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og

at fremme en bæredygtig udvikling

 
Formålet med miljøvurderinger af planer/programmer og af konkrete projekter:

at inddrage o�entligheden og berørte myndigheder, og

at planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet

underkastes en systematisk og struktureret vurdering af disse virkninger forud for

myndighedens beslutning om at vedtage planen/programmet eller tillade projektet

 
Formålet med screeningen er at afgøre om planen vil medføre væsentlig indvirkning på
miljøet, så der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Ved afgørelsen skal
myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af
relevante myndigheder jf. lovens § 32. 

Projektets væsentlige indvirkninger på miljøet skal vurderes som en helhedsbetragtning i
forhold til områdets miljømæssige bæreevne.

 

Miljøvurderingspligtige planer og programmer - med udarbejdelse af Miljørapport
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§ 8. Myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer
(udarbejdelse af Miljørapport), hvor disse

1) udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport,
affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og
arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter,
der er omfattet af bilag 1 og 2,

2) medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt
naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller

3) vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

 

Screeningspligtige planer og programmer - med begrundet screeningsafgørelse

Stk. 2. Myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få
væsentlig indvirkning på miljøet (gennemførelse af miljøscreening), når disse

1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt
plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller

2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Screeningsskema
En screening er en indledende vurdering baseret på aktuel viden og baseret på oplysninger,
som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder - og til
planens detaljeringsgrad. 
 
Se opsamling, konklusion og begrundet udkast til afgørelse nedenfor til sidst i teksten efter
de forskellige miljøemner.

 

Indledende afklarende spørgsmål

Indledende afklarende spørgsmål til planen Ja Nej Bemærkning
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Er planen/programmet omfattet af Miljøvurderingslovens
bilag 1 og/eller 2? Altså fastlægger planen rammerne for
anlægsprojekter omfattet af en af de to bilag?

x  Området ønskes
anvendt til boliger.

Kan planen/programmet påvirke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde - Natur2000 område?  x  

Kan planen/programmet påvirke yngle og rastesteder for
Bilag IV arter jf. EU´s Habitatdirektiv?  x  

Fastlægger planen/programmet anvendelsen af mindre
områder på lokalt plan? x   

Indeholder planen/programmet alene mindre ændringer i en
eksisterende plan?  x  

 

Miljøemnerne

Forklaring på relevans og væsentlighed i skemaet:

Forhold relevant (væsentligt): relevant miljøparameter for planen, som kan medføre
væsentlig miljøpåvirkning mht. dette emne. Der er miljøpåvirkninger og miljøpåvirkningerne
kan være væsentlige. 

Forhold relevant (uvæsentligt): relevant miljøparameter for planen, men planen forventes
ikke at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning mht. dette emne. Der er miljøpåvirkninger,
men miljøpåvirkningerne vurderes at være uvæsentlige.

Forhold ikke relevant: emnet / miljøparameteren er ikke relevant for den givne plan.
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Endelig begrundet screeningsafgørelse
Miljøvurderings-myndighedens begrundede screenings-afgørelse:

Dato: 4. maj 2022    

AFGØRELSE: 
Kommunalbestyrelsen vurderer, at der på baggrund af screeningen af Forslag til
Lokalplan LK 94 for boliger på Åsen 2B ikke skal foretages en miljøvurdering.
Opførelsen af op til 25 rækkehus- og etageboliger vurderes samlet set ikke at
påvirke omgivelserne væsentligt.

Dette bygger vi på arealets beliggenhed i naturlig forlængelse af eksisterende
byzone med blandt bolig og erhverv. I udviklingen af projektet skal det sikres, at
der etableres vejadgang til arealet med tilstrækkelige oversigtsforhold, og at
eksisterende §3-områder, en mindre sø og nærliggende mose, ikke påvirkes
negativt af projektet, fx ved håndtering af overfladevand. Derudover skal det
sikres, at planlagt stiforbindelse fra bostedet Ny Højtoft til Åsvejen føres igennem
arealet jf. Lokalplan LK 83.
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Biologisk mangfoldighed
Miljøparameter Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant
(uvæsentligt)

Forhold
ikke
relevant

Bemærkninger

Dyreliv   x  

Planteliv   x  

Sjældne, udryddelses-
truede eller fredede dyr,
planter eller naturtyper

  x  

Nærliggende
naturområder

 x  Der ligger
beskyttet mose
og eng
nordvest for
lokalplanens
område.

Fuglebeskyttelsesområder   x  

Habitatområder   x  

Ramsarområder   x  

Spredningskorridorer   x  
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Naturbeskyttelsesområder,
jf. Naturbeskyttelsesloven,
søer, vandløb, heder,
moser og lignende,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev m.v.
(§3)

 x  Der ligger en
mindre sø
inden for
området.

Beskyttelseszoner, jf.
Naturbeskyttelsesloven,
klitfredede arealer og
strande, søer og åer,
skove, fortidsminder og
kirker (§§ 8-11 og 15-19)

  x  

Grønne områder   x  

Grønne kiler i og omkring
byer

  x  

Skovrejsning/-
nedlæggelse

  x  

Fredsskov (skovloven)   x  

Fredninger, jf.
Naturbeskyttelsesloven

  x  
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Landskab
Miljøparameter Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant
(uvæsentligt)

Forhold
ikke
relevant

Bemærkninger

Landskabelig
værdi

  x Det småbakkede
landskab omkring
Hyllegårde mod
sydvest er
udpeget som
bevaringsværdigt.
Det gælder dog
ikke for
lokalplanens
område, som i
øvrigt ligger lavt
placeret i
landskabet.

Geologisk
særpræg

  x  

Naturgenopretning   x  

Kystområde   x  
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Miljøparameter Forhold
relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant
(uvæsentligt)

Forhold
ikke
relevant

Bemærkninger

Jordforurening
(registreret/ikke
registreret)

  x  

Risiko for forurening   x  

Jordhåndtering/flytning   x  

Jordbund

Begrebet områdeklassificering blev i 2008 indført i Jordforureningsloven.
Områdeklassificering omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som
udgangspunkt er al jord indenfor byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.

For at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer har
grundejerne for ejendomme, der er områdeklassificerede, pligt til at undersøge jorden,
inden den køres bort fra den områdeklassificerede ejendom og jordflytning skal anmeldes til
kommunen.
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Vand
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Afledning af
overfladevand

 x  Det forventes at
overfladevand og
tagvand kan
forsinkes og
håndteres inden for
området uden at
det påvirker søens
tilstand.

Afledning af
spildevand

  x Området udlægges
til
seperatkloakering i
Spildevandsplanen.

Påvirkning af
vandløb, søer og
vådområder

 x  Der ligger en
mindre §3-sø i
området. Området
ligger desuden tæt
ved mose. Sø har
overløb til mosen. 

Grundvandsforhold
(sænkning/stigning)

  x  

Risiko for
forurening af
grundvand

  x  
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Luft
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Luftforurening
(støv og andre
emissioner)

  x  

Emissioner fra
evt. trafik til og
fra områderne

  x  

Lugtgener   x  
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Ressourcer og affald
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Arealforbrug   x  

Energiforbrug   x  

Vandforbrug   x  

Produkter,
materialer

  x  

Råstoffer   x  

Kemikalier    

x

 

Affaldsmængde    

x

 

Affaldsbortskaffelse
(evt. genbrug)

   

x
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Støj
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Infralyd,
lavfrekvent lyd og
vibrationer: fx
diesellastbiler i
tomgang,
ventilationsanlæg,
transformere,
kraftvarmeværker,
jernbaner og
skibe.

  x  
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Luftbåren støj fra
omgivelserne til
planområdet

  x Området ligger op ad
eksisterende bolig- og
erhvervsområde. I
området mod øst må
der, ifølge Lokaplan 80
"kun opføres eller
indrettes bebyggelse til
eller udøves mindre
industri- og
værkstedsvirksomhed,
lagervirksomhed  samt
tilknyttet
forretningsvirksomhed."

Lokalplan 80 siger også
"Virksomhedens
samlede støjbidrag må
ikke overstige 55
dB(A).  
Derudover skal den
enkelte virksomhed  
overholde
miljøbeskyttelseslovens
vejledende  
støjgrænse for blandet
bolig og erhverv. 

Luftbåren støj fra
planområdet

  x  

 
Kumulativ effekt sammen med andre evt. støjkomponenter som fx trafikstøj.
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Trafik
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Adgang til området   x  Lokalplan LK 83
for bostedet Ny
Højtoft sikrer, at
der etableres en
stiforbindelse
gennem området
fra bostedet til
Åsvejen. Dette vil
understøtte bløde
tra�kanters
færden i
nærområdet.

Parkering   x  

Trafikafvikling/belastning   x  

Trafikstøj   x  

Trafiksikkerhed/ulykker   x  

Energiforbrug
(transport)

   

x

 

Privat/offentlig transport    

x
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Klimatiske faktorer
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Evt. påvirkning af
klima

  x  

Klimaændring
som påvirker
eksisterende
bebyggelse,
infrastruktur,
vandstand m.v.

  x  
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Kulturarv
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Kulturværdier   x  

Kirker og deres
omgivelser

  x  

Arkitektonisk arv   x  

Arkæologisk arv   x  

Beskyttelser i
henhold til
Museums-loven:
Sten- og jorddiger
(§§ 29a-29d),
Fortidsminder (§
29e-29h)

  x  

Fredede eller
bevaringsværdige
bygninger

   

x
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Befolkning og sundhed
Miljøparameter Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Indendørs
støjpåvirkning

  x  

Sundhedstilstand   x  

Svage grupper
(trafik)

  x Mod vest opfører
Autismeforeningen
bostedet Ny
Højtoft for
mennesker med
autisme.

Friluftsliv/rekreati-
ve interesser

  x Der etableres
offentlig
stibindelse
igennem området
mellem Åsen og
Åsvejen.

Badevand/strandliv   x  

Begrænsninger og
gener over for
befolkningen

   

x

 

Sikre sunde boliger    

x
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Sikre sikkert
strålingsniveau

   

x
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Sikkerhed
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Brand,
eksplosion,
giftpåvirkning

  x  

Kriminalitet   x  
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Socioøkonomiske effekter
Miljøparameter  Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant

(uvæsentligt)

Forhold
ikke

relevant

Bemærkninger

Påvirkning af
sociale forhold

  x  

Påvirkning af
erhvervsliv

  x  

Benyttelse i
dagtimerne

  x  

Benyttelse i
aftentimerne

  x  

Benyttelse om
natten

  x  
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Visuel effekt
Miljøparameter Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant
(uvæsentligt)

Forhold
ikke
relevant

Bemærkninger

Arkitektonisk
udtryk

  x  

Lys og/eller
refleksioner

  x  

Tilpasning
lokalmiljøet

  x  

Højde/omfang i
forhold til
lokalområdet

  x Bebyggelsen
opføres i 1-2
plan. Området
ligger lavt i fht
omgivelser,
hvorfor det ikke
vurderes at
påvirke
væsentligt.
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Andre forhold
Miljøparameter Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant
(uvæsentligt)

Forhold
ikke
relevant

Bemærkninger

Andre forhold    

x
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Kumulative effekter
Miljøparameter Forhold

relevant
(væsentligt)

Forhold
relevant
(uvæsentligt)

Forhold
ikke
relevant

Bemærkninger

Kumulative
effekter

 

 

   

x

 

 
De kumulative virkninger er virkninger, som er summen af en ændring, der skyldes
aktiviteter inden for selve planen og/eller tidligere, nuværende og fremtidige aktiviteter
sammen med planen. Fx kumulativ støj fra forskellige aktiviteter/kilder samt kumulativ
indvirkning på sundheden fra flere forhold (støj, vibration, lysgener, utryghed).
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Kommentarer til forslaget
På denne side kan du læse de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som er
indkommet via 'Din kommentar' i forbindelse med den offentlige høring
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Status og proces
Politisk behandling af planforslag
Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri behandler Forslaget til Lokalplan LK 94 for boliger ved
Åsen 2B den 14. juni 2022. 
Læs mere om sagen her

 

Lokalplanen er på vej
Grundlaget for Lokalplan LK 94 blev behandlet i Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri tirsdag
den 8. marts 2022. 
Læs referat af udvalgsmødet her
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