Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017
Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet
til Stegholt renseanlæg i Aabenraa
oktober 2018
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1.

Indledning

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 danner grundlag for inddragelse af et nyt erhvervsområde
nord for Hjordkær i oplandet til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa.
Erhvervsområdet er allerede inddraget i oplandet med hjemmel i tillæg nr. 3 til Spildevandsplan
2014-2017. På baggrund af ændringer i den planlagte spildevandsbelastning fra erhvervsområdet, er
der imidlertid behov for at justere den planlagte belastning af Stegholt Renseanlæg, samt at tilvejebringe hjemmel for etablering af en ekstra spildevandsledning og pumpestation.
Den ene ledning forudsættes primært at blive brugt til sanitært spildevand og den anden til processpildevand indeholdende bl.a. kloreret kølevand. Spildevandet opdeles for at reducere opholdstiden
i rørene. Sanitært spildevand kan ved lange opholdstider udvikle svovlbrinteforbindelser og derved
forårsage øget tæring af rør og brønde. Ved at opdele i to rør med mindre rørdiameter mindskes
risikoen for ophold.
Ledningerne er dimensioneret, så der er mulighed for tilkobling af spildevand fra fremtidig arealanvendelse af lokalplanområde 89.
Områdeafgrænsning
for tillæg

Aabenraa By

Figur 1-1: Afgrænsning af lokalplan 88, samt deloplandet i dette tillæg
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2.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, samt Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.
Administration af spildevandsområdet er derudover reguleret via en række love og bekendtgørelser,
hvor de mest centrale er følgende:

2.1
•
•
•
•
•

2.2
•
•

2.3
•
•

Love
Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 (Miljøbeskyttelsesloven).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LOV nr. 448 af
10. maj 2017 (Miljøvurderingsloven).
Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven).
Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 1323 af 11. november 2016 (Spildevandsafgiftsloven)
Lov om vandsektorlovens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009
(Vandsektorloven).

Bekendtgørelser
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4,
BEK nr. 1469 af 12. december 2017 (Spildevandsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., BEK nr.
1327 af 10. december 2014.

Vejledninger
Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven
kapitel 3 og 4 Vejledning nr. 5, 1999, Miljøstyrelsen.
Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vejledning nr. 3, 2001, Miljøstyrelsen.
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3.

Plangrundlag

3.1

Kommuneplan

Kloakoplandet optages i spildevandsplanen i henhold til gældende kommuneplan. Figur 3-1 viser nutidige og fremtidige arealanvendelser for Hjordkær.

Figur 3-1: Uddrag af Kommuneplan 2015-2026 for Hjordkær.

3.2

Lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan nr. 88: Erhvervsområde nord for Hjordkær.
Afgrænsning af kloakoplandet er beskrevet i afsnit 4.2.1.

3.3

Grundvandsplanlægning

En mindre vestlig del af deloplandet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, mens
den østlige del af deloplandet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser jf. Figur
3.2. Der henvises i øvrigt til grundvandsredegørelsen i lokalplanens miljøvurdering.
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Figur 3-2: Kort over drikkevandsinteresser i området

Deloplandet er desuden beliggende indenfor et indvindingsområde (BNBO 2013).
I forbindelse med projektering skal der tages hensyn til, at oplandet er beliggende i område med
særlige drikkevandsinteresser.
Forureningsrisikoen er i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 88 vurderet til at være lille:
”Forureningsrisikoen ved den planlagte anvendelse vurderes at være lille og den ændrede arealanvendelse forventes ikke at påvirke grundvandsforekomsterne negativt, men derimod kan en reduceret nedsivning af nitrat og pesticider forventes.”
Derudover er der stillet krav til tekniske foranstaltninger for at mindske risikoen for forurening af
grundvandet.

3.4

Vandforsyningsplan

Jf. afsnit 4.2.4 lægges spildevandsledningerne på noget af strækningen i samme tracé som vandforsyningsledninger til området. Dette håndteres særskilt i henhold til Vandforsyningsloven.
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4.

Kloakopland og spildevandstekniske anlæg

4.1

Status

Området er i status ikke-kloakeret og består primært af landmandsejendomme. Området er i lokalplanen udlagt til erhvervsområde med kontorfaciliteter.

4.2

Plan

4.2.1

Afgrænsning af delopland

Med dette tillæg optages et spildevandskloakeret delopland, benævnt ANn01.
Afgrænsningen af lokalplan 88 overlapper med kloakoplandet for Nørre Ønlev (delopland ANø01),
hvorfor kloakoplandet omfattet af dette tillæg (delopland ANn01) ændres til at følge ANø01s eksisterende oplandsgrænse.
I dette afsnit beskrives de planlagte forhold for området, som yderligere kan ses af oversigtskortet.
Tabel 4-1 beskriver oplysninger om delopland ANn01.
Parameter

Enhed

Værdi

Areal

ha

282,6

Befæstelsesgrad

%

50,0

Hydrologisk reduktionsfaktor

-

1,0

Reduceret areal

ha

141,3

Tabel 4-1 Data for delopland ANn01

Der er en uoverensstemmelse mellem arealopgøresen i Lokalplan 88 og data i tabel 4-1. Dette skyldes, at området vist i lokalplan 88 også omfatter dele af delopland ANø01. Afgrænsningen af delopland ANn01 er tilrettet som beskrevet ovenfor.

4.2.2

Spildevandsbelastning

Spildevandet skal ledes til Stegholt Renseanlæg via Nr. Ønlev. Belastningen fra området fremgår af
Tabel 4-2.
Parameter

Enhed

Værdi

Belægning

Personer

1.000

m3/år

50.000

Maks. peak flow

L/s

50

Forventet gennemsnitligt flow

L/s

1-2

Belastning

PE

300

Volumen

Tabel 4-2 Spildevandsdata for delopland ANn01
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4.2.3

Overfladevand

Eftersom delopland ANn01 kun bliver spildevandskloakeret skal overfladevandet håndteres lokalt af
den enkelte lodsejer. Dette er yderligere uddybet i lokalplan 88.

4.2.4

Transportanlæg

Transportanlæggene (spildevandsledninger og pumpestationer) kan opdeles i en nordlig og en sydlig
del. Det planlagte og forventelige fremtidige afløbssystem er beskrevet i Tabel 4-3 nedenfor og vist
på oversigtskortet. Ledningerne søges i videst muligt omfang placeret i eller ved veje.
Placeringen af pumpestationer er beskrevet i Tabel 4-3 nedenfor.
I forbindelse med detailprojekteringen kan ledningernes forløb og pumpestationernes placering justeres.
Tabel 4-3: Beskrivelse af transportanlæg

Tracé

Beskrivelse

Sydligt tracé

Fra Sønder Ønlev til Hjordkær anlægges en trykledning fra den eksisterende pumpestation i Hjordkær til erhvervsområdet over en
strækning på ca. 1.850 meter.
Det planlagte forløb er langs Kassøvej.
På strækningen etableres en pumpestation i området omkring Kassøvej 20.

Nordligt tracé

Fra erhvervsområdet ved Sønder Ønlev til den sydøstlige del af Rødekro anlægges to parallelle trykledninger.
Ledningerne skal føre spildevandet fra Kassøvej ved Sdr. Ønlev til en
eksisterende brønd på Malmøvej over en strækning på ca. 6,7 km.
På denne strækning lægges spildevandsledningerne i samme tracé
som vandforsyningsledningen til området (se afsnit 3.4).
Fra brønden på Malmøvej vil spildevandet videreføres i eksisterende
ledning til en pumpestation vest for motorvej E45. Fra pumpestationen etableres en ny spildevandsledning over en strækning på ca. 1,6
km frem til en brønd ved Skedebjergvej. Herefter vil spildevandet
ledes til den eksisterende afskærende ledning til rensningsanlæg
Stegholt.
På strækningen etableres tre pumpestationer:
-

Ved Kassøvej eller Nr. Ønlevvej
I området omkring Kassøvej 20
Ved Nr. Ønlevvej
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5.

Økonomi

5.1

Afløbsinstallationer og andre private spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg på private matrikler omfatter spildevandsanlæg fra skel til bygning på matriklen.
Omkostninger til etablering, omlægning, drift og vedligehold af afløbsinstallationer på privat grund
afholdes af grundejer.

5.2

Offentlige spildevandsanlæg

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, som er ejet af Arwos, hvilket f.eks. er hovedledningsnet inkl. pumpestationer samt stik fra det offentlige system i vejen til skel.
Udgifter til etablering og/eller omlægning af spildevandsanlæg, der leder spildevand fra skelgrænse
til renseanlæg, afholdes af Arwos.

6.

Berørte ejendomme og matrikler

Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelsen af spildevandsprojekter.
Etablering af spildevandsanlæg nødvendiggør ofte, at der skal erhverves arealer eller rettigheder
fra private lodsejere. Hvis ikke dette kan lade sig gøre på frivilligt grundlag, har kommunalbestyrelsen mulighed for at ekspropriere med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.
I det omfang de planlagte spildevandsanlæg forventes at kunne medføre ekspropriering, er placeringen af de nye anlæg angivet på spildevandsplantillæggets bilag 1. Det er dog generelt kun muligt
at angive en omtrentlig placering af anlæggene. Ejendomme, der ligger tæt på de viste nye anlæg,
kan derfor ligeledes forvente at blive berørt af anlæggene.
Det understreges, at byrådet vil gennemføre ekspropriering til gennemførelse af spildevandsplantillægget, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.
På matrikler, hvor der etableres ledninger, vil der blive pålagt servitut, der sikrer Arwos adgang til
ledningsanlæg, samt at ejeren skal tåle ulemper ifm. etablering, eftersyn, vedligeholdelses- eller
reparationsarbejder i et deklarationsbælte på hver side af ledningen.
Hvor der etableres pumpestationer skal arealet afstås til Arwos’ ejerskab.
Ejendomme, der skal pålægges servitut eller skal afstå areal er oplistet i bilag 2. I forbindelse med
detailprojekteringen vil den præcise linjeføring blive fastlagt. Enkelte af matriklerne kan derfor vise sig ikke at blive berørt.

7.

Miljøscreening af planen

Tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2017 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).
Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag 3.
Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet.
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8.

Behandling og vedtagelse

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 er vedtaget af TMU den 21. marts 2018.
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 13. juli 2018 til den 7. september 2018.
Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 er vedtaget af Byrådet den [dato].
Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domudøvelse jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.
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Bilag 1. Oversigtskort
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Bilag 2. Berørte ejendomme
Afgrænsning af deloplandet
I Tabel 4 nedenfor ses en oversigt over matrikler, der er beliggende indenfor delopland ANn01. Afgrænsningen af deloplandet er beskrevet i afsnit 3.2.
Tabel 4: Ejendomme, der er beliggende indenfor deloplandet.

Ejerlav

151

Sdr. Ønlev, Hjordkær

52

Hønkys, Egvad

165

Nr. Ønlev, Rise

7

Sdr. Ønlev, Hjordkær

163

Nr. Ønlev, Rise

75

Sdr. Ønlev, Hjordkær

184

Nr. Ønlev, Rise

157

Sdr. Ønlev, Hjordkær

190

Nr. Ønlev, Rise

152

Sdr. Ønlev, Hjordkær

164

Nr. Ønlev, Rise

182

Sdr. Ønlev, Hjordkær

189

Nr. Ønlev, Rise

180

Sdr. Ønlev, Hjordkær

127

Nr. Ønlev, Rise

179

Sdr. Ønlev, Hjordkær

148

Nr. Ønlev, Rise

162

Sdr. Ønlev, Hjordkær

174

Nr. Ønlev, Rise

159

Sdr. Ønlev, Hjordkær

192

Nr. Ønlev, Rise

169

Sdr. Ønlev, Hjordkær

182b

Nr. Ønlev, Rise

175

Sdr. Ønlev, Hjordkær

180

Nr. Ønlev, Rise

164

Sdr. Ønlev, Hjordkær

176

Nr. Ønlev, Rise

Matr.nr.

Placering af transportanlæg
I Tabel 5 nedenfor ses en oversigt over matrikler, der kan blive pålagt servitut eller må afgive areal
til pumpestationer, samt de matrikler, som er buffermatrikler til ledningsføringen.
Tabel 5: Ejendomme, der kan pålægges servitut, eller hvor der kan eksproprieres areal til pumpestationer. Matrikelnumre
med 7000 er vejarealer. Hvor ledninger placeres i vej, sker det efter gæsteprincippet.

Matr. nr.

Ejerlav

8

Nr. Ønlev, Rise

1158

Brunde, Rise

11

Nr. Ønlev, Rise

6b

Brunde, Rise

13

Nr. Ønlev, Rise

1292

Brunde, Rise

21

Nr. Ønlev, Rise

12a

Brunde, Rise

39

Nr. Ønlev, Rise

1935

Kolstrup under Aabenraa

85

Nr. Ønlev, Rise

2387a

Kolstrup under Aabenraa

104

Nr. Ønlev, Rise

6

Nr. Ønlev, Rise

121

Nr. Ønlev, Rise

12

148

Nr. Ønlev, Rise

621b

Rise Ejerlav, Rise

152

Nr. Ønlev, Rise

637

Rise Ejerlav, Rise

153

Nr. Ønlev, Rise

638

Rise Ejerlav, Rise

169

Nr. Ønlev, Rise

665

Rise Ejerlav, Rise

174

Nr. Ønlev, Rise

668

Rise Ejerlav, Rise

178

Nr. Ønlev, Rise

691

Rise Ejerlav, Rise

179

Nr. Ønlev, Rise

695

Rise Ejerlav, Rise

183

Nr. Ønlev, Rise

7000b

Rise Ejerlav, Rise

195

Nr. Ønlev, Rise

7000c

Rise Ejerlav, Rise

7000a

Nr. Ønlev, Rise

7000d

Rise Ejerlav, Rise

3

Rise Ejerlav, Rise

7000e

Rise Ejerlav, Rise

4

Rise Ejerlav, Rise

7000f

Rise Ejerlav, Rise

15

Rise Ejerlav, Rise

7000k

Rise Ejerlav, Rise

34a

Rise Ejerlav, Rise

273

Rise-Hjarup, Rise

34b

Rise Ejerlav, Rise

274

Rise-Hjarup, Rise

39

Rise Ejerlav, Rise

280

Rise-Hjarup, Rise

57

Rise Ejerlav, Rise

292

Rise-Hjarup, Rise

72

Rise Ejerlav, Rise

295

Rise-Hjarup, Rise

74a

Rise Ejerlav, Rise

373

Rise-Hjarup, Rise

74b

Rise Ejerlav, Rise

374

Rise-Hjarup, Rise

74c

Rise Ejerlav, Rise

422

Rise-Hjarup, Rise

74d

Rise Ejerlav, Rise

429

Rise-Hjarup, Rise

77

Rise Ejerlav, Rise

7000c

Rise-Hjarup, Rise

81

Rise Ejerlav, Rise

7000d

Rise-Hjarup, Rise

190

Rise Ejerlav, Rise

7000i

Rise-Hjarup, Rise

191

Rise Ejerlav, Rise

7000n

Rise-Hjarup, Rise

217

Rise Ejerlav, Rise

5

Sdr. Ønlev, Hjordkær

264

Rise Ejerlav, Rise

6

Sdr. Ønlev, Hjordkær

281

Rise Ejerlav, Rise

7

Sdr. Ønlev, Hjordkær

494

Rise Ejerlav, Rise

8

Sdr. Ønlev, Hjordkær

578

Rise Ejerlav, Rise

16

Sdr. Ønlev, Hjordkær

616

Rise Ejerlav, Rise

20

Sdr. Ønlev, Hjordkær

621a

Rise Ejerlav, Rise

21

Sdr. Ønlev, Hjordkær

13

45

Sdr. Ønlev, Hjordkær

167

Sdr. Ønlev, Hjordkær

54

Sdr. Ønlev, Hjordkær

172

Sdr. Ønlev, Hjordkær

56

Sdr. Ønlev, Hjordkær

176

Sdr. Ønlev, Hjordkær

57

Sdr. Ønlev, Hjordkær

177

Sdr. Ønlev, Hjordkær

65

Sdr. Ønlev, Hjordkær

178

Sdr. Ønlev, Hjordkær

68

Sdr. Ønlev, Hjordkær

183

Sdr. Ønlev, Hjordkær

70

Sdr. Ønlev, Hjordkær

184

Sdr. Ønlev, Hjordkær

73

Sdr. Ønlev, Hjordkær

187

Sdr. Ønlev, Hjordkær

87

Sdr. Ønlev, Hjordkær

7000a

Sdr. Ønlev, Hjordkær

101

Sdr. Ønlev, Hjordkær

7000c

Sdr. Ønlev, Hjordkær

124

Sdr. Ønlev, Hjordkær

64

Søst, Rise

151

Sdr. Ønlev, Hjordkær

180

Søst, Rise

153

Sdr. Ønlev, Hjordkær

186

Søst, Rise

163

Sdr. Ønlev, Hjordkær

Samt alle matr.nr. der udstykkes fra ovenstående efter den 13. juli 2018.
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Bilag 3. Miljøscreening
Screeningsafgørelse (SMV) af Tillæg til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014-2017: Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Aabenraa

Aabenraa Kommune har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2014-2017. Tillægget danner grundlag for inddragelse af et nyt erhvervsområde nord for Hjordkær i oplandet til Stegholt Renseanlæg i
Aabenraa.

Planen vurderes, på baggrund af nedenstående miljøscreening, ikke at være omfattet af krav om
miljøvurdering.

Begrundelse
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af
10/05/2017, indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og
programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er for en række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først skal foretages en screening, for at finde ud af om planen eller projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.
Indledningsvis undersøges det om planen omhandler landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri,
transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og
arealanvendelse eller omhandler fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af
lovens bilag 1 og 2. Hvis det er tilfældet, skal der udarbejdes en miljøvurdering. Der skal ligeledes
udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Hvis en plan ikke påvirker et udpeget internationalt beskyttelsesområde væsentligt, og hvis planen
kun er for et mindre område på lokalt plan eller planen kun indeholder små ændringer til en eksisterende plan, kan der udarbejdes en miljøscreening ud fra kriterierne beskrevet i lovens bilag 3. På
baggrund af miljøscreeningen vurderes det om der skal foretages en miljøvurdering.
Navn på plan eller program
Revideret Tillæg nr. 5 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014-2017: Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet
til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa.
Karakteristik af området
Ubebyggede arealer, herunder landbrugsarealer.
Karakteristik af planændringen
Inddragelse af nyt erhvervsområde til offentlig kloak

Indledende screening

Ja

Fastlægger planen rammer inden for landbrug,

X

skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunika-

Nej

Bemærkninger
-

tion, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af
bilag 1 og 2 (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017 § 8 stk.
1).
Fastsætter planen kun rammerne for et mindre

X

-

område på lokalt plan eller angiver planen kun
mindre ændringer (jævnfør LBK nr 448 af
10/05/2017 § 8 stk. 2)?
Påvirker planen et internationalt naturbeskyttel-

X

-

sesområde væsentligt (jævnfør LBK nr 448 af
10/05/2017 § 8 stk. 2)?

Planen er omfattet af lovens § 8 stk. 1, fastsætter rammerne for et mindre område på lokalt plan og
påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. På den baggrund udarbejdes en
vurdering efter § 8 stk. 2, der forholder sig til om planen kan få, eller kan forventes at få, væsentlig
indvirkning på miljøet. Aabenraa Kommune vurderer, hvorvidt planen er omfattet af kravet om miljøvurdering ud fra kriterierne i lovens bilag 3.

Planens indvirkning på miljøet
Påvirkningsgrad
1. Planens karakteristika

Ja

Ved

Nej
Mindre

I hvilket omfang kan pla-

X

Nogen

Større

Bemærkninger

ikke

Planen danner grundlag for pro-

nen eller programmet

jekt til anlæg af ledning til afled-

danne grundlag for pro-

ning af sanitært spildevand og

jekter og andre aktivite-

chloreret kølevand.

ter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og
driftsbetingelser eller ved

Der meddeles efterfølgende til-

tildeling af midler?

slutningstilladelser

I hvilket omfang har pla-

X

Tillægget medfører en ændring af

nen indflydelse på andre

den gældende spildevandsplan for

planer eller programmer,

Aabenraa Kommune 2014-2017.

herunder også planer og
programmer, som indgår i
et hierarki?
Er planen eller program-

X

-

X

Der forventes ingen miljøproble-

met relevant for integreringen af miljøhensyn
specielt med henblik på
at fremme bæredygtig
udvikling?
Er der nogen miljøpro-
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blemer af relevans for

mer med planen.

planen eller programmet?
Er planen eller program-

X

Tillægget vurderes ikke at være i

met relevant for gennem-

strid med gældende lovgivning.

førelsen af anden miljølovgivning, der stammer
fra en EU-retsakt (f.eks.
planer og programmer i
forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)?
Påvirkningsgrad
2a. Kendetegn ved indvirkningen

Ja

Ved

Nej
Mindre

Hvad er indvirkningens

X

Nogen

Større

Bemærkninger

ikke

Der vurderes ikke at være nogen

sandsynlighed, varighed,

væsentlig indvirkning som følge af

hyppighed og reversibili-

planen.

tet?
Hvad er indvirkningens

X

kumulative karakter?
Har indvirkningen græn-

lativ indvirkning.
X

Planområdet ligger ikke nær
grænsen.

seoverskridende karakter?
Er planen eller program-

Der vurderes ikke at være kumu-

X

Trafik: Planen medfører anlægs-

met til fare for menne-

arbejde. Der vurderes ikke at væ-

skers sundhed og miljøet

re en væsentlig forøget trafikbe-

(f.eks. på grund af ulyk-

lastning i anlægsfasen.

ker)?
Støj, støv og vibrationer: Anlægsarbejdet kan medføre uvæsentlig
miljøpåvirkning.

Jordbund og jordforurening: Planen dækker et mindre område øst
for israndslinjen, hvor jordbunden
fortrinsvis består af ler. Størstedelen af planen ligger vest for
israndslinjen, hvor jordbunden
primært består af grus og sand.

Der er ikke er behov for nye indvindingstilladelser til drikkevand
og der vurderes derfor ikke at
være påvirkning af overfladevand
eller grundvand som følge af pla-
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nen.

Lys/reflektioner: Ved anlægsarbejdet kan der forventeligt være
behov for belysning i ydertimerne. Påvirkningen vurderes
ikke at være væsentlig.

Sikkerhed/ulykker: Planen medfører ikke forøget risiko for ulykker.

Tillægget vurderes samlet ikke at
medføre en væsentlig fare for
menneskers sundhed og miljøet.
Hvad er indvirkningens

X

Planen omfatter matrikler der

størrelsesorden og rumli-

strækker sig 7,5 km fra Gammel

ge udstrækning (det geo-

Ribevej i øst til Kassø i vest. Ud-

grafiske område og stør-

strækningen er derfor lokal.

relsen af den befolkning,
som kan blive berørt)?
Ændringen påvirker ikke forsyningssikkerheden for de øvrige
brugere.

Påvirkningsgrad
2b. Værdi og sårbarhed
af berørt område
Er der særlige karakteri-

Ja

Ved

Nej
Mindre

Nogen

Større

Bemærkninger

ikke

X

-

X

Tillægget vil ikke medføre over-

stiske naturtræk eller
kulturarv der berøres?
Vil planen eller programmet medføre overskridel-

skridelse af miljøkvalitetsnormer

se af miljøkvalitetsnor-

eller grænseværdier.

mer eller - grænseværdi-

Ved anlægsarbejde skal grænser-

er?

ne for støj og vibrationer skal
overholdes, jf. Miljøstyrelsens
vejledning.

Omfatter planen eller

X

-

X

Nærmeste Natura2000 område er

programmet en intensiv
arealudnyttelse?
Har planen eller programmet indvirkning på

Bolderslev Skov og Uge Skov, der

områder eller landskaber,

ligger 3 km sydøst for Hjordkær.
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som har en anerkendt

Det vurderes, at tillægget ikke

beskyttelsesstatus på

har indflydelse på dette område.

nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan?

Konklusion
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr.
448 af 10/05/2017), skal Aabenraa Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1,
eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Aabenraa Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, jævnfør LBK nr. 448 af 10/05/2017, gennemført en
miljøscreening, idet planen omhandler fysisk planlægning, fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb, jf. LBK nr. 448 af 10/05/2017. Screeningen fremgår af ovenstående skema.

Hjemmel
Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-lovens § 10.

Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 21. september 2018.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:
•
•
•

Miljø- og fødevareministeren
Enhver med retlig interesse i sagens udfald
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige
den 19. oktober 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link
til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr.
900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Tobias B. Knudsen
Biolog
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