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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  

Projektet er omfattet af Bilag 2, punkt 
10g (Dæmninger og andre anlæg til 
opstuvning eller varig oplagring af 
vand (projekter som ikke er omfattet af 
bilag 1), men det vurderes at det ikke 
medfører en væsentlig ændret påvirk-
ning på miljøet. 

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 

  

 



 
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 væ-
sentlig 
grad 

Bemærkninger Evt. 
høring 

Ressourcer  
Forbrug af energi og 
natur ressourcer 

 X   
 

 

Affald  
Mængder, Miljø-  
farlige stoffer, genan-
vendelighed  x   

Affald bortskaffes i hen-
hold til gældende regula-
tiver og forventes ikke at 
overstige det normalt 
forventelige for den plan-
lagte anvendelse. 

 

Vand  
Spilde-, overflade- og 
grundvand, nedsivning 

 x   

Projektet ligger i Odder 
Vandværks 
forsyningsområde og 
ligger uden for 
drikkevandsinteresser. 
 
Forsinkelsesbassinet 
skal udlede vand til 
Odder Å, og vil derfor 
øge den hydrauliske 
belastning over hele 
året. Odder Spildevand 
har fået lavet en 
robusthedsanalyse, som 
viser at den øgede 
mængde vand ikke vil 
påvirke Odder Å 
betydeligt. Samtidig 
bevirker projektet at 2 
overløbsbygværker 
nedlægges. Dette 
betyder at specielt den 
kemiske belastning 
begrænses (ingen 
overløb samt renset 
regnvand) og at den 
hydrauliske belastning 
forsinkes og kontroleres 
via forsinkelsesbasin 
med vandbremse. Så 
overordnet set er det en 
forbedring af den 
kemiske og hydrauliske 
belastning. 

 



Luft  
Emissioner og lugt 

 X   

Projektet forventes ikke 
at give anledning til 
emissioner og lugt ge-
ner, som ikke vil kunne 
reguleres gennem miljø-
beskyttelsesloven. 

 

Støj og vibrationer 

 X    

Under bygge- og an-
lægsprojekter kan der i 
korte perioder forekom-
me støj og vibrationer. 
Ved vedligeholdelse af 
det færdige projekter 
kan der i få korte perio-
der forekomme støj og 
vibrationer, men ikke i 
en grad, der vurderes at 
være væsentlig. 

 

Jord  
Jordforurening  X   

Matriklen er ikke kortlagt 
som forurenet eller om-
fattet af områdeklassifi-
ceringen. 

 

Trafik  
Belastning og sikker-
hed 

 X   
Ingen ændringer i trafik-
belastning og sikkerhed.  

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

 x   

Der er ikke områder 
omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3 på pro-
jektarealet. 
 
Det nærmeste Natura 
2000-område Kysing 
Fjord, som har sangsva-
nen på udpegnings-
grundlaget ligger ca. 3,4 
km nordøst for projekt-
arealet. Projektet vurde-
res ikke at kunne påvirke 
Natura 2000-områdets 
udpegningsgrundlag i 
anlægsfasen.  
 
Odder /Rævs Å udmun-
der i Norsminde Fjord. 
Det ansøgte eliminerer 
risikoen for overløb af 
urenset spildevand til 
Odder Å og kan dermed 
bidrage til en forbedret 
vandkvalitet i Norsminde 

 



Fjord. Samles set vurde-
res det ansøgte at give 
anledning til en positiv 
effekt på Fjordens 
vandmiljø. Det ansøgte 
vurderes hverken i sig 
selv eller sammen med 
andre planer og projek-
ter at give anledning til 
en negativ påvirkning af 
Natura 2000- områdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Der er ikke registreret 
Bilag IV-arter i nærhe-
den af projektarealet.  
Det ansøgte vurderes 
ikke at beskadige eller 
ødelægge yngle- og 
rasteområder for bilag 
IV-arter. 
 

Kulturarv – Fortids-
minder  x   Ingen bemærkninger  

Kulturarv – Bebyg-
gelse   x   Der er ingen bebyggelse 

inden for området  

Projektets betydning 
for sundhed og vel-
færd      

  x  

Etablering af et 
regnvandsbassin har 
betydning for den 
rekreative oplevelse og  
udnyttelse af området. 
 
Projektet vil medføre en 
forbedret 
spildevandsrengsning, 
fordi områderne på 
nuværende tidspunkt er 
fælleskloakeret med 2 
overløbsbygværker. 
Dette betyder at specielt 
den kemiske belastning 
begrænses (ingen 
overløb samt renset 
regnvand) og at den 
hydrauliske belastning 
forsinkes og kontroleres 
via forsinkelsesbasin 
med vandbremse. 

 



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

Hvis ”ja i 
væsentlig 
grad”, gå 
videre til 
MV 

    

 
 
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 miljøparamet-
re sammenlagt medfø-
re 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-
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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