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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
 

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

X

Affald 
Mængder, Miljø- 
farlige stoffer, genan-
vendelighed

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

x

En del af området indgår i Spilde-
vandsplanen og er separatkloakeret. 
Det resterende skal også separat-
kloakeres og der etableres et 
regnvandsbassin inden for området.  

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

En del af projektarealet er indvin-
dingsopland i OSD. 
Området skal forsynes fra Hund-
slund vandværk. 
Planlægningen forventes ikke at give 
anledning til en ændret påvirkning af 
grundvandet.

Luft 
Emissioner og lugt X

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

Støj og vibrationer

X 

Under bygge- og anlægsprojekter 
kan der i korte perioder forekomme 
støj og vibrationer. 
Ved oprensning af regnvandsbassi-
net vil der også forekomme støj, 
men over meget kort periode og 
med flere år imellem.

Jord 
Jordforurening

X

Området har tidligere været brugt til 
gartneri. 

Området er ikke registreret på vi-
densniveau 1 eller 2 i henhold til lov 
om jordforurening og indgår ikke i 
den områdeklassificering som gene-
relt omfatter de fleste arealer i byzo-
ne.

Lokalplanens redegørelse oplyser 
om, hvorledes bygherre skal forhol-
de sig ved evt. jordflytning eller hvis 
der mod forventning træffes 
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jordforurening under anlægsarbej-
der.

Trafik 
Belastning og sikker-
hed

x

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

x

Kommuneplanrammen foreskriver at 
områdets grænse mod det åbne 
land skal udformes som levende 
hegn bestående af egnskarakteristi-
ske arter.
Der ud over arbejdes der med be-
plantning, træer og et regnvands-
bassin inden for lokalplanområdet. 

Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke arealer beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens §3 i lokal-
planområdet. Hvis der bliver etable-
ret et regnvandsbassin på fællesa-
realet, med et permanet vandspejl 
der er større end 100m2, bliver den, 
når der har indtruffet sig et dyre- og 
planteliv, omfattet af naturbeskyttel-
seslovens §3. 

Natura 2000
Lokalplanområdet ligger ca. 3 km fra 
nærmeste internationale naturbe-
skyttelsesområde , "Horsens Fjord, 
havet øst for og Endelave”, der er 
Ramsar område, Habitatområde og 
fuglebeskyttelsesområde. På bag-
grund af afstanden og projektets 
udformning vurderes de bebyggelser 
og anlæg lokalplanen muliggør ikke i 
sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer, at kunne medføre 
nogen påvirkning af udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV
Der er ikke registreret nogle bilag IV 
arter i området. Der fældes træer og 
fjernes bygninger i forbindelse med 
udvikling af boligområdet.

Hvis der er forekomst af flagermus i 
træer som fældes eller bygninger 
som nedrives, skal disse fjernes vha. 
en udslusning, inden arbejdet påbe-
gyndes. Naturstyrelsen Søhøjlandet 
vil kunne rådgive om udslusning og 
skal også kontaktes, hvis der under 
igangværende arbejde opdages 
flagermus. Såfremt ovenstående 
anvisninger efterleves, vurderes det 
ansøgte ikke at påvirke den økologi-
ske funktionalitet af raste- og yngle-
områder for flagermus.

Planområdet vurderes ikke at være 
yngle – og rasteområde for øvrige 
Bilag IV-arter.

Området for nærværende lokalplan 
går fra at være et gartneri til at blive 
et boligområde med etablering af en 
sø som del af regnvandshåndtering. 
Det vurderes, at regnvandshåndte-



Side 4/6

ringen med etablering af en sø, kan 
have en positiv indvirkning på ud-
bredelse af padder, herunder even-
tuelle Bilag IV-padder, ved hensyns-
tagen til udformning og vedligehol-
delse af søen.

I overensstemmelse med ”bekendt-
gørelse om udpegning og admini-
stration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter” er det vurderet, at 
planlægningen hverken i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer 
eller projekter kan påvirke Natura 
2000-områder. Det vurderes ligele-
des at planlægningen ikke vil beska-
dige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der 
er optaget i habitatdirektivets bilag 
IV, litra a), eller ødelægge de plan-
tearter, som er optaget i habitatdi-
rektivets bilag IV, litra b) i alle livs-
stadier.

Planlægningen vurderes at være i 
overensstemmelse med kommune-
planens retningslinjer ift. Natur og 
landskab

Kulturarv – Fortids-
minder

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 x

Der står en ejendom på matriklen og 
en række nedlagte/ødelagte drivhu-
se. Ingen af de ovennævnte har 
bevaringsværdi.

Projektets betydning 
for sundhed og vel-
færd     

x
Projektet forventes at have en god 
indvirkning på sundheden, idet der i 
høj grad lægges vægt på bidrag til 
fællesskabet og naturen. 

  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.

X

 

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

x

 

Vil projektet i etable-
ringsfasen belaste 
miljøet væsentligt ?

X
 

Vil projektet på sigt 
give miljømæssige 
gener?

X
 

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

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 Anc30aa

Evt. kommentarer: Planen vurderes at have neutral lokal miljømæssig effekt.
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-
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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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