Kultur, Miljø & Erhverv
Dato: 22-11-2017
Sagsnr.: 16/34023

Miljøscreening

I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete anlæg skal der udarbejdes en
miljøvurdering af:
1. Planer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der
er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
2. Planer, som kan påvirke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3. Planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer,
kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det nye rammeområdes anvendelsesmuligheder og aktiviteter
og fremtidige anlægs karakter vurderes, selv i bred fortolkning,
ikke at være omfattet af bilag 2, punkt 12-Fritid og turisme,
eftersom anlæggene hverken kan sidestilles med
campingpladser, forlystelsesparker eller skiløjper. Der vurderes
således at rammeområdet ikke er omfattet af bilag 1 og 2.

Høring af andre
myndigheder / intern
høring

Miljøscreeningen er sendt i høring hos:


Kultur, Miljø & Erhverv, Aabenraa Kommune



ARWOS



Skov- og Naturstyrelsen



Region Syddanmark



Museum Sønderjylland



Politiet

Indkomne bemærkninger:
Indkomne bemærkninger er indarbejdet i
kommuneplantillægget og screeningen inden den politiske
behandling af disse.
Konklusion

På baggrund af screeningen er det blevet vurderet, at
kommuneplantillægget og efterfølgende landzonetilladelser til
gennemførelse ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger,
der giver anledning til, at der skal foretages en miljøvurdering.
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Kultur, Miljø & Erhverv
Plan
Dato: 22-11-2017
Sagsnr.: 16/4748
Sagsbehandler: Kasper Espersen

Miljøscreening for forslag til kommuneplantillæg nr. 14
Rammeområde 3.9.0017.F
De emner som er vurderet at have særlig vægtning i screeningen er:
Eksterne lugtgener(minkfarm), trafikale forhold, ekstern støj (minkfarm og grusgrav)
og råstofindvinding, arkæologiske.
I skemaet vurderes miljøparametrene på to kolonner: hvilken type indvirkning planen
kan medføre på området (positiv, neutral eller negativ); om indvirkningen vil være
væsentlig og/eller sandsynlig. Med væsentlig menes, at den parameter medfører en
stor forbedring eller konsekvens for miljøforholdene i området. Med sandsynlig menes,
at indvirkningen med sikkerhed eller høj sandsynlighed vil forekomme.
Positiv indvirkning
Neutral indvirkning

Væsentlig indvirkning
Sandsynlig indvirkning

Negativ indvirkning
Miljøparametre

Bemærkninger

Befolkning og sundhed
Offentlig service

X

Kollund skole ligger mindre end 2 km fra
området, det vurderes at etablering af
arealer til friluftaktiviteter kan være til
nytte for skolen.
Plan & Gis
Initialer: kesp

Beskæftigelse

Udlægget af rammeområdet vurderes
ikke at have nævneværdig indflydelse på
beskæftigelsen i området.

x

Plan & Gis
Initialer: kesp
Rekreative aktiviteter og friluftsliv

De udvidede anvendelsesmuligheder som
det nye rammeområde vil medfører,
vurderes at have en væsentlig positiv
indflydelse på udbuddet af aktiviteter og
friluftsliv. De foreslåede aktiviteter i
området vil gøre området mere
tilgængeligt og vil i højere grad indbyde
til anvendelse.
x

Aktiviteterne vil blandt andet tælle
Shelters, bålhytte, scervicebygning,
petanquebane samt en servicebygning
med vand og strøm.
Med shelters gives mulighed for
overnatning, hvilket kan være
problematisk i forhold til aktiviteter som
grænser op til rammeområdet.
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Plan & GIS
Initialer: kesp
Tilgængelighed

Rammeområdet giver udvidet muligheder
for anvendelse til aktivitets- og
fritidsformål, herunder mulighed for
opførelse af en mindre bebyggelse, samt
anlæg til parkering. Rammeområdet vil i
forhold til biltrafikken give bedre adgang
til området. Den primære adgang bliver
fra Nørrevej.
x

Det er væsentligt at der i området til
parkering etableres tilstrækkeligt med
pladser, da parkering ellers kan risikere
at forekomme langs Nørrevej. Parkering
langs Nørrevej, vil være til gene for den
øvrige trafik.
Trafik & Anlæg
Initialer: kry

Trafiksikkerhed og ulykkesrisiko

Der er to forhold som vil have indflydelse
på trafiksikkerheden og ulykkesrisikoen.
Det ene angår Sønderborgvej, som er en
landevej, med en ÅDT i omegnen af
5700. Anlæg og aktiviteter som skiller sig
markant ud fra omgivelserne kan
forstyrre bilister. Det vurderes dog som
en uvæsentlig og mindre sandsynlig
indvirkning, grundet den store afstand til
Sønderborgvej.
Dette kan dog sikres ved at man i de
selvstændige ansøgninger til etablering
af faciliteter i området er opmærksom på
at det ikke skal være til gene for
trafikanter på Sønderborgvej.

x

Anlægget vil ligeledes betyde at der vil
forekomme en øget mængde trafik fra
området og ud til Sønderborgvej samt
ind til Kollund. Øget trafik på Nørrevej.
Den relative stigning, vurderes dog ikke
at have væsentlig betydning for hverken
Nørrevej eller Sønderborgvej. Særligt da
anlægget primært forventes benyttet
uden for de primære
spidsbelastningstidspunkter - morgen og
eftermiddag.
Udkørslen fra området og til Nørrevej,
kan udgøre en risiko. Nørrevej er den
primære vej mellem Sønderborgvej og
Kollund. Da fritidsanlægget igen primært
vil være anvendt uden for perioder med
en særlig spidsbelastning, vurderes det
imidlertid heller ikke, at der vil være
nævneværdig udfordringer med den
trafikale afvikling. Derimod kan det
skønnes nødvendigt at fjerne yderligere
buskas og beplantning på begge sidder af
udkørslen til Nørrevej, for at skabe bedre
oversigtsforhold.
Trafik & Anlæg
Initialer: kry
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Socioøkonomiske forhold

Udlægget af kommeplanrammen
vurderes ikke at have indflydelse på de
socioøkonomiske forhold.

x

Plan & Gis
Initialer: Kesp
Sundhedstilstand

Udlægget af kommeplanrammen kan
fører til at flere kommer i området, og
har mulighed for at røre sig, enten i
fritidsanlæg eller øvrige aktiviteter.
Det øgede udbud af fritidsaktiviteter kan
forventes at have en gavnlig effekt på
sundhedstilstanden, og øge motivationen
for at dyrke motion og bevægelse.

x

Den minkfarm som ligger 350 meter syd
for området, vurderes jf. afsnittet
”luftforurening” ikke at have nogen
indflydelse på sundhedstilstanden.
Plan & Gis
Initialer: kesp
Natur, fauna og flora
Dyreliv

Området er udpeget som flora- og
faunakorridor. Den fremtidige anvendelse
til rekreative- og fritidsformål, vil ikke
ændre væsentligt ved en fortsat funktion
som en grøn korridor.
Den øgede benyttelse af området kan
dog føre til ændrede forhold for det vilde
dyreliv. Men eksisterende landbrug og
hovedvej er fortsat at betragte som de
mest betydende faktorer for dyrelivet.

x

Natur
Initialer: hso
Planteliv

Området er udpeget som flora- og
faunakorridor. Den fremtidige anvendelse
til rekreative- og fritidsformål, vil ikke
ændre væsentligt ved en fortsat funktion
som en grøn korridor.
x

Den øgede benyttelse og drift af området
kan på sigt have positiv indflydelse på
diversiteten, da det kan modvirke at
området springer i krat.
Natur
Initialer: hso

Beskyttede naturområder (Nbl § 3)

Der er registreret mose syd-vest for
området og en mindre sø syd for
området. Det udlagte rammeområde
ligger i imidlertid mere end 100 meter fra
moseområdet.
x

Udlægget af rammområdet vurderes ikke
at have væsentlig indflydelse på
moseområdet.
På de vestlige dele af det samlede anlæg,
skal der være opmærksomhed på at,
man ikke placerer rekreative faciliteter,
som kan have en negativ indflydelse på
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de beskyttede naturtyper.
Natur
Initialer: hso
Beskyttelses- og byggelinjer (Nbl §

Området er omfattet af skovbygglinje.

16/17)

Natur, dispenserer efter ansøgning i
sager, hvor der ikke er en byggesag
involveret.

x

Der skal i forbindelse med ansøgning om
landzonetilladelse søges om dispensation
fra skovbyggelinjen. Der kan alene
dispenseres med baggrund i §17 stk. 2,
punkt 5.
Arealerne har været agerjord helt op til
1990, hvor der blev etableret
planteskole.
Plan/Natur
Initialer: kesp/hso

Fredede naturområder

Ingen
x

Spredningskorridorer

x

Natur/Plan
Initialer: hso/kesp
Området er udpeget som flora- og
faunakorridor (økologisk korridor). Den
fremtidige anvendelse til rekreative- og
fritidsformål, vurderes ikke at ændre
væsentligt ved en fortsat funktion som
økologisk korridor.
Natur
Initialer: hso

Internationale
naturbeskyttelsesområder

Der er 9 km til nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområder.



x

EU. Habitatområde: Flensborg
Fjord, Bredgrund og farvandet
omkring Als, Natura 2000 nr.
DK00VA254
Fuglebeskyttelsesområde:
Flensborg Fjord, Nybøl Nor,
Natura 2000 område DK009X064

Områdets anvendelse til fritidsformål
antages ikke at medføre negativ
påvirkning af de to Natura 2000
områder.
Natur
Initialer: hso
Jordbund
Jordforurening

x

Arealerne har tidligere været planteskole,
Fremtidig anvendelse til fritids- og
rekreative formål vurderes ikke at have
indflydelse herpå.
Industri (Miljø)
Initialer: LHA

Jordbundsforhold
x

Grovsandet jord (smeltevandsand), dette
kan have indflydelse på
funderingsarbejde.
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Natur
Initialer: hso/sbn
Vand
Grundvandsbeskyttelse

Rammområdet er ikke del af udpeget
som OSD eller som indvindingsopland.
Området er placeret 600 meter nord for
Kollund vandværks indvindingsområdet
og 800 meter syd for et større OSD
område.
Fremtidig anvendelse til fritids- og
rekreative formål og de deraf afledte
aktiviteter vurderes ikke at have
væsentlig indflydelse på
grundvandsbeskyttelse.

x

Det skal imidlertid bemærkes at
imprægneret træ og brug af anvendelse
af pesticider på arealet, vil have en
væsentlig negativ indflydelse. Dette
hensyn skal tages i det videre
myndighedsarbejde.
Natur
Initialer: hso
Grundvandsressourcer

De anvendelsesmuligheder, der ligger
inden for et udlæg af til fritids- og
rekreative formål vil have et ganske
begrænset vandforbrug.

x

Udlægget af et nyt rammeområde til
rekreative- og fritidsformål, vurderes
sammenholdt med den tidligere
anvendelse: plantage at have en positiv
indflydelse på forbruget af vand
Natur
Initialer: hso

Spildevand

Området er ikke omfattet af et
kloakopland og der er ikke noget
spildevandsanlæg i umiddelbar nærhed.
Der er 1,5 km til nærmeste
spildevandsanlæg.
x

Såfremt der etableres afløb fra
servicebygningen, skal der etableres
budfældningstank og efterfølgende ske
en rensning. Dette vil være et krav.
Spildevand (Miljø)
Initialer: dms
Arwos:
Finn Reese

Vandforsyning

x

Området vandforsynes af Kollund
Vandværk, hvor der løber en vandledning
langs Nørrevej øst for området. Der kan
etableres tilslutning hertil.
Rent vand (Miljø)
Initialer: dms

Luft
Luftforurening

X

Den primære kilde til luftforurening er en
minkfarm, som ligger mindre end 350
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meter fra rammeområdet.
Minkfarmen har tilladelse til op til 4000
tæver.
Lugt stammer primært fra gødningen i
gødningsrender og gyllebeholder. Andre
lugtgener vil være forårsaget af
rengøring af bure, (muligvis pelsning),
afhentning, vedligehold eller hentning af
gylle fra gylletanken. Gylletanken
tømmes typisk to gange årligt, i hvilken
forbindelse der kan forekomme
lugtgener.
Da der er tale om en mindre minkfarm
vurderes det, at lugt i en afstand på ca.
350 meter ikke vil være til væsenslig
gene og desuden ikke af en karakter, der
vurderes sundhedsskadeligt. Som det
fremgår af nedenstående ”Lugtgener” vil
der være tale om begrænsede gener
grundet forskellige omstændigheder.
Hvis minkfarmen skulle udvide, er der for
minkfarme af den størrelse et lovkrav på
minimum 200 m til lokalplanlagte
områder til rekreative formål. Området
lokalplanlægges ikke, men alene på
baggrund af kravet vurderes det, at der
ikke vil være væsentlige gener for
anlægget i en afstand på 350 m.
Miljø (Landbrugsgruppen)
Initialer: snj
Lugtgener

Rammeområdet ligger nord - nordøst for
minkfarmen. Af vindrosen for Rønhave,
som er nærmeste målestation, fremgår
det at den primære vindretning i området
er vest – sydvest.
Bladt de mest følsomme aktiviteter er
sheltre, med mulighed for overnatning.
På baggrund af vindforholdene samt
forhold beskrevet under lugtforurening,
vurderes det, at der periodevis kan
forekomme lugtgener i og nær området.
Det vurderes imidlertid ikke at være
væsentlige lugtgener, da de vil være
periodiske, hvor der kan tages forbehold.

x

En lempende omstændighed kan være at
der ved sheltrene eller servicebygningen
oplyses om, i hvilke perioder der kan
forventes øget aktivitet, og hvorfor man
her må forvente lugtgener.
En anden mulighed er ved udvidelse af
gylletank eller produktion, at gylletanken
overdækkes.
Miljø (Landbrugsgruppen)
Initialer: snj
Støj og vibrationer
Trafikstøj

x

Skal overholde et udendørsstøjniveau på
maks. Lden 58 dB. Trafikstøj vurderes
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ikke at være en væsentlig faktor.
Trafik & Anlæg
Initialer: KRY
Virksomhedsstøj

Der kan forekomme støj fra den nærved
liggende minkfarm samt grusgrav.
Støj fra minkfarm:
Der vil være begrænsede støjgener fra
en minkfarm. De primære støjkilder vil
være når der hver dag afleveres vådfoder
til dyrene, men dyrene selv udgør ikke
nogen væsentlig kilde til støj.
Landbrugsgruppen (Miljø)
Initialer: snj
Støj fra Grusgrav:
Den primære støj fra den eksisterende
grusgrav vil komme fra
sorteringsanlægget. Sorteringsanlægget
er placeret i en dybde, der gør at støj
ikke vurderes at være til væsentlig gene
for rammeområdet, som ligger ca. 450
meter øst for graveområdet.
x

Der er råstofinteresseområde helt op til
150 meter fra rammeområdet, og der er
gode indvindingsforekomster i området.
Der er ikke pr. nov. 2017 nogen
ansøgning, men grundet de store
forekomster vurderes det sandsynligt at
der vil ske udvinding i interesseområdet.
Selv med en placering 150 meter fra
rammeområdet vurderes det ikke at støj
fra grusgraven vil være en væsentlig
negativ gene for aktiviteterne i området.
Argumentet skal findes i at indvindingen
vil finde sted dybt, hvorfor terrænet samt
fredskov vil udgøre en støjbarrierer.
Derudover vil den eneste aktivitet, som
kan opleve gener være overnattende
gæster i shelters. Graveområdet vil efter
alt at dømme blive påbudt
tidsbegrænsede aktivitet.
Industri (Miljø)
Initialer: LHA

Vibrationer

Fremtidig anvendelse:
Fremtidig anvendelse til fritids- og
rekreative formål, vurderes ikke at
medfører vibrationer.

x

Trafik:
Påvirkningen af området forskyldt at
vibrationer fra trafikken, der kører forbi
på hovedvejen vurderes at være uden
væsentlig betydning for området.
Trafik og Anlæg
Initialer: KRY
Grusgraven:
Vibrationer i forbindelse med
gravearbejdet og håndteringen af
materialerne i den eksisterende
grusgrav, vurderes ikke at have
væsentlig indflydelse på rammeområdet
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450 meter øst for området.
Selv om der sandsynligvis vil ske
indvinding helt op til 150 meter fra
rammeområdet, vurderes vibrationer fra
gravearbejde, håndtering af materialerne
og sorteranlæg, ikke at have væsentlig
indflydelse på rammeområdet.
Industri (Miljø)
Initialer: LHA
Klimatiske forhold
Vindforhold

x

Rammeområdets vindforhold vil ikke
blive væsentlig ændret ved den
fremtidige anvendelse til fritids- og
rekreative formål.
Plan & Gis
Initialer: kesp

Skyggevirkninger

x

Den mindre bygning, der med rammen
kan søges om landzonetilladelse for at
opføre til klubhus/servicebygning må
opføres i maksimalt 4,5 meters højde.
Dette vurderes ikke at give anledning til
skyggegener for naboer.
Plan & Gis
Initialer: kesp

Refleksioner

Det vurderes ikke at der vil være særlige
hensyn i forhold til refleksionsgener for
naboer. Derimod kan reflekterende
materialer udgøre gene for trafik, og
særligt for indpasningen i omgivelserne. I
forbindelse med landzonetilladelsen bør
der derfor stilles skærpede krav til at
byggeri, og shelters indpasses de
naturlige omgivelser, og derfor heller
ikke opføres i reflekterede materialer.
Plan & Gis
Initialer: kesp

Oversvømmelsesrisiko

Konfliktanalyse for området viser at
grundvandsstigning på 30, 60 og 90 cm
vil påvirke det samlede anlæg.
Påvirkningen vil fortrinsvist påvirke de
vestlige og sydlige dele af området, og
derfor alene områder, der ligger uden for
rammområdet.
Det er vigtigt at såfremt der etableres
stier og aktiviteter i risikoområderne, at
der tages højde for, at de periodevist kan
blive oversvømmet.
x

Omkring den eksisterende sø, der ligger
nord for rammeområdet, kan være risiko
for oversvømmelser ved ekstremregn.
Der løber ligeledes naturlige
strømningsveje gennem rammeområdet.
Efter vurdering af luftfotos ser arealerne
”tørre” ud og da undergrunden er
grovsandet jord (stor nedsivning) synes
risikoen lav.
Samlet set vurderes det ikke at have
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væsentlig indflydelse på området.
Natur
Initialer: hso
Landskab
Landskabelig værdi

Terrænet er relativt fladt inden for og
lige omkring rammeområdet. Vest for
rammeområdet er en mindre
bakkeformation.
Landskabeligt er denne forhøjning en
vigtig fortælling i området, og dominerer
landskabet både fra vest og fra øst.
Landskabet omkring rammeområdet er
tegnet af marker, læghegn samt
fredskoven, som ligger vest for
rammeområdet. Den landskabelige værdi
ligger i overgangen fra den udstrakte
flade, som er opdelt af læghegn som
løber over i bakkeformationen vest for
området.
I det planlagte område er det afgørende,
at der ikke sker væsentlige brud
horisontalt. Særligt er det vigtigt at der
ikke sker landskabsbearbejdninger og
anlægsarbejde, som bliver højere end de
omkringliggende træer og landskabet i
øvrigt (læhegn og fredskov).
Det vurderes at de aktiviteter og planer,
som ligger inden for og omkring området
i forbindelse med etableringen af Kollund
Naturunivers ikke vil have væsentlig
indflydelse på den landskabelige værdi.
Plan
Initialer: kesp

Kystnærhed

x

Hele rammeområdet ligger inden for
kystnærhedszonen, med ca. 2,3 km til
nærmeste kyst ved Kollund. Med
rammeområdet bliver der ikke mulighed
for at bygge mere end maksimalt 4,5
meters højde. Hverken shelters eller
servicebygning/klubhus vil således være
synlig fra kysten. Udlægget af
rammeområdet vurderes derfor at have
ingen betydning for ændringen af
kystprofilen
Plan & Gis
Initialer: kesp

Geologiske forhold
x

Jordtypen er grovsandet jord
(smeltevandsand). Dette kan have
betydning for funderingsarbejde.
Industri (Miljø)
Initialer: LHA

Kulturmiljø
Arkæologiske forhold
x

Det er Museets vurdering, at der inden
for planområdet findes væsentlige,
jordfaste fortidsminder, som er
beskyttede af Museumslovens §27. Disse
fortidsminder skal iflg. Museumsloven
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udgraves, hvis de berøres af
anlægsarbejde.
Museet anbefaler derfor, at der bliver
foretaget en frivillig forundersøgelse af
projektområdet med henblik på at
afgrænse omfanget af det/de jordfaste
fortidsminder, inden et anlægsarbejde
går i gang.
Museum Sønderjylland
Anne Birgitte Sørensen
Fortidsminder og omgivelser

(Nbl § 18)

Nordvest for Sønderborgvej, ca. 470
meter fra rammeområdet er der
registreret en jettestue, fra stenalderen.
x

Der er ikke registreret fortidsminder
inden for rammeområdet.
Plan
Initialer: kesp

Sten- og jorddiger

Der er hverken inden for, eller nær
rammområdet registeret jord- og
stendiger.
x

Plan
Initialer: kesp
Kirkeomgivelser

(Exner fredninger og Nbl §

Området er ikke omfattet af
Exnerfredning.

19)

x

Fredede og bevaringsværdige
bygninger

x

Natur/Plan & Gis
Initialer: kesp
Da rammeområdet udlægges på jord,
som tidligere har været benyttet til
planteskole, er der inden for
rammeområdet ikke nogen
bevaringsværdige bygninger.
Plan & Gis
Initialer: kesp

Erhverv
Landbrug

Hele rammeområdet er udpeget til særlig
værdifuld landbrugsjord, og der er 350
m. fra rammeområdet en aktiv
minkfarm.
Udlægget af rammeområde til rekreative
formål, vil betyde at der lokalt er færre
arelaer som kan anvendes til landbrug.
x

Rammområdet udgør dog alene 1 ha., og
det vurderes ikke at have væsentlig
indflydelse på udbuddet af landbrugsjord.
Derfor vurderes udlægget af området
ikke at have væsentlig indflydelse på
landbruget.
Ved udlæg af et nyt rammeområde der
fastholder området i landzone, sker der
ikke begrænsninger på udvidelsen af
minkfarmen syd for rammeområdet.
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Hensyn i forhold til lugtgener, som der er
redegjort for under afsnittet ”lugtgener”
lægger ligeledes ikke yderligere
begrænsninger for minkfarmen.
Miljø/Plan (landbrugsgruppen)
Initialer: snj/kesp
Råstofindvinding

Området er ikke udpeget som
råstofgrave- eller interesseområde. Der
er en aktiv råstofgrav øst for Nørrevej.
I råstofplan 2016 er graveområdet blevet
udvidet i retning mod Nørrevej på
foranledning af entreprenøren der driver
den aktive grusgrav og med lodsejers
accept. Der er tale om en forholdsvis
værdifuld råstofforekomst på arealet.

x

Der er således rådstofgrave- og
interesseområde så nært som op til 150
meter fra rammeområdet.
Der er regionens vurdering, at der ikke
tilsidesættes en råstofinteresse ved at
udlægge det areal der indgår i forslag til
kommuneplantillæg nr. 14 til rekreativt
område og fritidsformål.
Industri (Miljø)
Initialer: lha
Region Syddanmark
Initialer: KRS
krs@rsyd.dk

Affald
x

Aktiviteterne forventes at generer affald
svarende til en alm. husstand og kan
således håndteres via dagsrenovation.
Industri (Miljø)
Initialer:

Øvrigt
Ældre ejendomssager vedr.
miljømæssige udfordringer

Ingen bemærkninger
x

Energi

Byg
Initialer:heh
Ingen bemærkninger

x

Kumulative effekter

Byg
Initialer: heh
Ingen

x

Plan & Gis
Initialer: kesp

12

