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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 

Hvis 
NEJ, gå  



screeni
ng

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 
væsentlig 

grad
Bemærkninger Evt. 

høring

Ressourcer 
Forbrug af energi og 
natur ressourcer

x

Affald 
Mængder, Miljø- 
farlige stoffer, 
genanvendelighed

X

 

Vand 
Spilde-, overflade- og 
grundvand, nedsivning

BDK x

Ejendommen liger i 
område med drikke-
vandsinteresser og får 
vand fra Kildepladsen 
Troldbjerg.

Ved at tilslutte 
ejendommen til den 
offentlige 
spildevandskloak, 
forbedres rensningen af 
spildevandet, i stedet for 
direkte udledning fra 
minirenseanlæg, som 
det er i dag.

Luft 
Emissioner og lugt X  

Støj og vibrationer X  

Jord 
Jordforurening BDK X

Ejendommen er ikke 
kortlagt eller omfattet af 
områdeklassificeringen.

Trafik 
Belastning og 
sikkerhed

X

Natur og landskab
Områder under særlig 
beskyttelse (NBL § 3, 
EU/internationalt 
(herunder 

x

§ 3-beskyttede 
naturområder
Der ligger ikke beskyttede 
naturarealer inden for 
eller nær projektarealet.  
Projektet vurderes ikke at 



Habitatdirektivet), eller 
områder med særlig 
bevaringsværdi)

give anledning til 
tilstandsændringer af 
beskyttet natur.

Internationalt 
beskyttede 
naturområder
Projektarealet ligger i en 
afstand af 1,3 km fra det 
nærmeste Natura 2000-
område ”Horsens Fjord, 
havet øst for og 
Endelave”, der har en 
række naturtyper og 
arter på 
udpegningsgrundlaget. 
Grundet afstanden og 
projektets karakter 
vurderes der ikke at ske 
påvirkning af dette eller 
andre Natura 2000-
områders 
udpegningsgrundlag, 
hverken i sig selv eller i 
forbindelse med øvrige 
projekter.

Beskyttede arter
Odder Kommune har 
ikke kendskab til særligt 
beskyttelseskrævende 
arter på eller i tilknytning 
til projektarealet. 
Projektet vurderes ikke 
at være af en karakter 
der kan beskadige eller 
ødelægge evt. yngle- og 
rasteområder evt. 
forekommende Bilag IV-
arter  eller andre 
beskyttelseskrævende 
arter.

Kulturarv – 
Fortidsminder X  Ingen bemærkninger

Kulturarv – 
Bebyggelse X  Ingen bemærkninger



Projektets betydning 
for sundhed og 
velfærd     

X
Projektet forbedre 
spildevandsrensningen.

  Hvis ”NEJ” 
eller ”ja i 
mindre grad”, 
fortsæt 
screening.

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

  

Vil et eller flere af disse punkter få negativ betydning for projektets indvirkning på miljøet?
Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et ”ja i væsentlig grad”, skal projektet 
underkastes miljøvurdering.

Karakteren af planens
miljømæssige 

indvirkning
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 
omgivende miljø.

X

 

Vil projektets fysiske 
størrelse få betydning 
for miljøet ved at 
optage for meget 
plads rent geografisk?

X

 

Vil projektet i 
etableringsfasen 
belaste miljøet 
væsentligt ?

X

 

Vil projektet på sigt 
give miljømæssige 
gener?

X
 

Vil flere 
miljøparametre 
sammenlagt medføre 
en større 
miljøpåvirkning ?

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 at koble Lemmestrupvej 15, 8300 Odder på den offentlige kloakledning 
vurderes til ikke at have nogen væsentlig 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 
andre 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 
udbredelsesområde 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 
habitatreglerne.
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