
Skema til projektafgrænsning

Projektets navn: Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2015

Projektansvarlig: anc3bm

Miljøvurderingen er påbegyndt den: 5. januar 2023

Miljøvurderingen er afsluttet den: 17. januar 2023
 
Kort projektbeskrivelse (ydelser og målsætninger):
Optagelse af Lokalplan 3040 i spildevandsplanen.

Udvalgsbehandling:
Klima og Planudvalget, 7. februar 2023
Økonomi og erhvervsudvalget, 20. februar 2023
Kommunalbestyrelsen, 28. februar 2023

Fase I: Screening
Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et NEJ, skal projektet 
underkastes Miljøvurdering (MV). 

Spørgsmål JA NEJ Bemærkninger

Anlægsprojektet er ikke omfattet af 
lovens bilag 1 eller 2, og vurderes ikke 
at kunne medføre en væsentlig ændret 
påvirkning af miljøet.

x

Anlægsprojektet er omfattet af lovens 
bilag 2, men fastlægger kun 
anvendelsen af mindre områder på 
lokalt plan, som ikke vurderes at kunne 
medføre en væsentlig ændret 
påvirkning af miljøet.

x

Der er kun tale om mindre ændringer af 
en gældende planlægning. x  

Internationale 
naturbeskyttelsesområder og bilag IV 
arter vil ikke blive påvirket.

x

Arealet der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3 skal bevares og lokalplanen belyser, hvordan 
sommerhusbebyggelsen skal placeres for at 
beskytte naturen.

Indvirkning eller relevans for andre 
projekter og aktiviteter, eller anden 
planlægning er udelukket.

x
 

 Hvis 
kun JA, 
fortsæt 
scree-
ning

Hvis 
NEJ, gå 
videre 
til MV
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Medfører projektet væsentlige ændringer eller påvirkninger af miljøet? 
Påvirker eller påvirkes projektet miljømæssigt negativt af en eller flere af 
følgende parametre? 
Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et ”ja i væsentlig 
grad”, skal projektet underkastes miljøvurdering. 

Parameter Ansv. Nej
Ja i 

mindre 
grad

Ja i 
væsent-
lig grad

Bemærkninger Evt. 
høring

Ressourcer 
Forbrug af energi og 
natur ressourcer

DG X
Ikke ud over det sædvanlige og 
forventelige ved tilsvarende bygge- 
og anlægsprojekter

Affald 
Mængder, Miljø- 
farlige stoffer, genan-
vendelighed

DG x

Affald bortskaffes i henhold til gæl-
dende regulativer og forventes ikke 
at overstige det normalt forventelige 
for den planlagte anvendelse.

Vand 
Spilde-, overflade- og 
grundvand, nedsivning

LA
AA x

Matriklerne der grænser op til Lokal-
plansområdet er spildevandskloake-
ret. Det projekterede lokalplansom-
råde skal også spildevandskloake-
res, og spildevandet ledes til Odder 
Rensningsanlæg. 

Der er ingen vandløb i nærheden af 
projektområdet, og de vil derfor ikke 
være en negativ påvirkning af disse.

Området er omfattet af Vandforsy-
ningsplan 2016, og ligger i Odder 
Vandværks forsyningsområde. Der 
er ingen drikkevandsinteresser, 
hvorfor planlægningen ikke forven-
tes at give anledning til en ændret 
påvirkning af grundvandet.

Klima
Overfladevand, ero-
sion, oversvømmelse LA

AA X

Der er ingen registreret områder 
inden for lokalplanområdet, der i 
Kommuneplan 2021-2033 er udlagt 
med risiko for oversvømmelse.
Der ligger ingen vandløb i nærheden 
af lokalplanområdet som vil blive 
påvirket af planerne for området eller 
give anledning til oversvømmelse.

Luft 
Emissioner og lugt DG X

Projektet forventes ikke at give 
anledning til emissioner og lugt 
gener, som ikke vil kunne reguleres 
gennem miljøbeskyttelsesloven.

Støj og vibrationer

DG X 

Under bygge- og anlægsprojekter 
kan der i korte perioder forekomme 
støj og vibrationer. 
Projektet forventes ikke at give 
anledning til emissioner og lugt 
gener, som ikke vil kunne reguleres 
gennem miljøbeskyttelsesloven.

Jord 
Jordforurening BDK X

Lokalplanområdet er ikke omfattet af 
områdeklassificeringen eller kortlagt 
som forurenet. 
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Lokalplanens redegørelse oplyser 
om, hvorledes bygherre skal forhol-
de sig ved evt. jordflytning eller hvis 
der mod forventning træffes 
jordforurening under anlægsarbej-
der.

Trafik 
Belastning og sikker-
hed

DG x
Der vil ikke være ændring i trafikbe-
lastning eller sikkerhed pga. ændring 
i spildevandsforholdene.

Natur og landskab
Områder under særlig 
beskyttelse (NBL § 3, 
EU/internationalt (her-
under Habitatdirekti-
vet), eller områder med 
særlig bevaringsværdi)

TA x

§ 3-beskyttede naturområder 
Der ligger et mindre område omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 i den 
nordvestlige del af området. Jf. § 3 
stk. 2 må der ikke foretages ændrin-
ger af dette areal.

Natura 2000 og Bilag IV-arter 
Lokalplanområdet ligger ikke inden 
for internationalt naturbeskyttede 
områder. Nærmeste Natura 2000-
område er nr. 59, Kysing Fjord, som 
ligger ca. 1,4 km nordvest for lokal-
planområdet. Natura 2000-området 
består udelukkende af Fuglebeskyt-
telsesområde nr. F30. Sangsvane 
udgør alene udpegnings-grundlaget 
for fuglebeskyttelsesområdet.
Odder Kommune vurderer, at en 
kloakering af lokalplanen ikke vil 
have en negativ effekt på arten, som 
er på udpegningsgrundlaget for 
nærmeste Natura 2000-område, 
pga. lokalplanområdets karakter og 
afstanden hertil.

Bilag IV
Jf. naturdata fra Danmarks Miljøpor-
tal samt arter.dk er der ikke registe-
ret bilag IV-arter inden for eller i 
umiddelbar nærhed af lokalplanaf-
grænsningen. Flagermus, markfir-
ben og stor vandsalamander kan 
potentielt forekomme omkring lokal-
planområdet og vurderes derfor 
nærmere nedenfor. 

Flagermus
I Odder Kommune er der registreret 
alle arter af flagermus, som alle er 
bilag IV-arter. Den nærmeste regi-
strering af flagermus er ca. 1,4 km 
syd for området jf. arter.dk og natur-
data fra Danmarks Miljøportal. I 
ynglesæsonen samles flagermus i 
kolonier på beskyttede og lune 
steder, f.eks. i et hult træ. Inden for 
lokalplanområdet er der flere ældre 
egetræer, og disse træer kan være 
potentielle levesteder for flagermus. 

Den 26. oktober 2022 er der foreta-
get en besigtigelse af potentielle 
levesteder for flagermus på arealet. 
På besigtigelsen blev det konstate-
ret, at der er et egetræ, som kan 
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være et potentielt levested for fla-
germus. Træet har en 1 meter lang 
længderevne på en stammeforgre-
ning, og denne kan udgøre et poten-
tielt rasteområde for flagermus. 
Flagermus ynder at leve tæt på 
deres fourageringsområder, hvilket 
både overdrevet vest for lokalplans-
området samt det lysåbne areal syd 
for udgør.    

Markfirben
Inden for lokalplanafgrænsningen 
ligger et § 3-beskyttet overdrev. 
Markfirben er en bilag IV-art, som 
træffes på steder med bar og løs, 
gerne sandet jord, og det kan være 
steder som heder, klitter og over-
drev. På dette overdrev er der ikke 
registreret markfirben, ej heller i 
nærhed deraf. Nærmeste fund af 
arten er ca. 15 km syd for området jf. 
arter.dk.

Stor vandsalamander
Stor vandsalamander er en bilag IV-
art, som yngler i vandhuller og over-
vintrer oftest i skov, i stengærder, 
under grene eller lignende beskyttel-
se. Derudover er den afhængig af, at 
der er egnede yngleområder og 
overvintringsområder i nærheden af 
hinanden. Nærmeste vandhul ligger 
ca. 180 meter nord for lokalplanom-
rådet. Arten er dog ikke registreret 
her, ej heller i nærhed af området. 
Nærmeste fund af arten er ca. 3,1 
km nordvest for området jf. arter.dk 
og naturdata fra Danmarks Miljøpor-
tal.

Odder Kommune vurderer, at en 
realisering af spildevandstillægget 
ikke vil have en væsentlig negativ 
påvirkning på dyre- og plantearter 
omfattet af Habitatdirektivets bilag IV 
eller deres potentielle levesteder, så 
længe potentielle levesteder for 
flagermus bevares. 
Af hensyn til eventuelle levesteder 
for markfirben må overdrevsarealet 
ikke ændres eller påvirkes ved f.eks. 
arbejdskørsel, henlæggelse af op-
gravet materiale mm., når sommer-
huse på sigt skal bygges inden for 
byggegrundene. Rydning af bevoks-
ningen vurderes ikke at forringe stor 
vandsalamanders potentielle leve-
steder i området, da arten har rig 
mulighed for overvintring i skovbe-
plantningen, som grænser op til 
området mod øst, og som er et 
potentielt levested for arten.

Kommunal planlægning 
Projektarealet ligger inden for kom-
muneplanens udpegninger til skov-
rejsning. Desuden grænser området 
op til fredsskov på den østlige na-
bomatrikel. 
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Udpegningen til skovrejsning er ikke 
til hindre for at spildevandskloakere 
lokalplansområdet. Udpegning til 
skovrejsning vil blive justeret ved 
næste kommuneplanrevision.

Kulturarv – Fortids-
minder

KK x

Odder Kommune er ikke bekendt 
med jordfaste fortidsminder inde for 
lokalplanområdet.

Skulle der mod forventning under 
anlægsarbejder i lokalplanområdet 
fremkomme jordfaste fortidsminder 
eller andre kulturhistoriske anlæg, 
oplyser lokalplanens redegørelse 
om, at arbejdet skal standses i det 
omfang, det berører fortidsminder, 
og museerne adviseres, jf. muse-
umsloven § 26. 

Kulturarv – Bebyg-
gelse KK x

Området rummer ikke beskyttede 
diger eller bevaringsværdige eller 
fredede bygninger.

Projektets betydning 
for sundhed og vel-
færd     

KK x
Området disponeres med en intern 
sti, der fremmer den rekreative 
udnyttelse af området.

  Hvis ”NEJ” 
eller ”ja i min-
dre grad”, 
fortsæt scree-
ning.

Hvis ”ja 
i væ-
sentlig 
grad”, 
gå vide-
re til 
MV
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Vil et eller flere af disse punkter få negativ betydning for projektets ind-
virkning på miljøet?
Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et ”ja i væsentlig grad”, 
skal projektet underkastes miljøvurdering.

Karakteren af planens
miljømæssige indvirk-

ning
Ansv. Nej

Ja 
i mindre 

grad

Ja 
i væsentlig 

grad

Evt. 
høring Bemærkninger

Vil projektets omfang i 
form af røg, støj og 
møg belaste det omgi-
vende miljø.

DG x

Der vil ikke være røg, støj 
eller anden emission fra 
spildevandskloakeringen.

Vil projektets fysiske 
størrelse få betydning 
for miljøet ved at op-
tage for meget plads 
rent geografisk?

AA x

Der etableres et spilde-
vandsstik til hver matrikel, 
hvor de tre sommerhuse kan 
koble sig på. Alt etableres 
under jorden.
Regnvandet håndteres via 
LAR.

Vil projektet i etable-
ringsfasen belaste 
miljøet væsentligt ?

DG X

Bygge og anlægsarbejder 
kan i byggeperiode give 
anledning til støj, støvgener 
og vibrationer, men påvirk-
ningen er midlertidig, vurde-
res ikke at være særlig 
væsentlig og reguleres på 
grundlag af miljølovgivnin-
gen

Vil projektet på sigt 
give miljømæssige 
gener? AA X

Spildevandet ledes til Odder 
Renseanlæg, inden det 
ledes direkte ud i Kattegat 
eller i mindre grad ud i 
Odder å. Det vurderes 
dermed at påvirkningen er 
mindst mulig.

Vil flere miljøparame-
tre sammenlagt med-
føre en større miljøpå-
virkning ?

AA x

 

  Hvis ”Nej” eller 
”ja i mindre 

grad”, skal der 
ikke foretages 

MV

Hvis ”ja i 
væsentlig 
grad”, gå 
videre til 

MV

 

 
Endeligt resultat af screening

Resultat JA NEJ Ansv. signatur

Skal der foretages en miljøvurdering af planen. X Anc3bm

Evt. kommentarer: Planen vurderes at have neutral lokal miljømæssig effekt.
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Ovennævnte gennemgang viser, at kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af 
miljøpåvirkningerne i forbindelse med etablering af forsinkelsesbassin vurderes til ikke at have nogen væ-
sentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, 
grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.
Det kan samlet på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med an-
dre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-område væsentligt 
eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur.
Det ansøgte kan endvidere ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller raste områder i det naturlige udbredel-
sesområde for dyrearter og plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatreg-
lerne.
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