Screeningsskema
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete programmer (lovbekendtgørelse
nr. 448 af 10. maj 2017)
Lokalplan nr.
2019-5
Udført af:
akwes
Dato:
01.07.2019
Sagsnr.:
01.02.05-P16-9-19
Ja
Nej
Bemærkninger
Indledende screening
Lokalplanen er omfattet af lovens bilag
Planen er omfattet af lovens
2, da den giver mulighed for nye
bilag 1 eller 2, jf § 8 stk. 1 nr. 1
vejanlæg. Projekter omfattet af bilag 2,
X
forudsætter en screening for
Planen kan påvirke et
internationalt
naturbeskyttelsesområde eller
Bilag IV arter væsentligt. § 8 stk.
1 nr. 2

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs påvirkning
Sundhedstilstand
Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

X

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på miljøet

indvirkning på miljøet, som det også er
tilfældet for lokalplanen som helhed.
Lokalplanområdet er beliggende mere
end 5 km fra nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområde og det
vurderes ikke at lokalplanen vil påvirke
dette eller arter optaget på
habitatdirektivets Bilag IV.

X
X

Begrænsninger og gener overfor
X
befolkningen
Biologisk mangfoldighed (Flora og Fauna)
Dyreliv
X
Planteliv
X
Sjældne udryddelsestruede el.
fredede dyr og planter el.
naturtyper

X

Området planlægges, med fokus på
tilgængelighed jf. byggeloven

X

Planen giver mulighed for nye rekreative
arealer.

X

Vindinge Å system er Fyns næststørste
vandløbssystem og vandløbssystemet har
forekomst af pigsmerling og bæklampret
der begge er sjældne og optaget på
habitatdirektivets Bilag II over arter som
medlemslandene er forpligtiget til at
udpege beskyttelsesområder for.
Vandløbssystemet er dog ikke udpeget
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Bemærkninger

1

Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på miljøet

Bemærkninger
som internationalt
naturbeskyttelsesområde.
Derudover er Vindinge Å og de nedre
dele af Pederstrup Bæk levested for den
meget sjældne almindelig smerling som
kun findes i 3 vandløbssystemer i
Danmark. Vindinge Å er samtidig Fyns
eneste sikre ynglevandløb for laks.

Natura2000-områder
X
Bilag IV arter

X

Naturbeskyttelse jf. § 3

X
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Da vejen over Pederstrup Bæk anlægges
med frit spænd hen over vandløbet,
vurderes det ikke at vejen vil påvirke
bestande af de sjældne fisk i vandløbet.
Området ligger mere end 5 km fra det
nærmeste natura-2000 område og det
vurderes ikke at lokalplanen vil påvirke
dette område.
I lokalområdet omkring lokalplanområdet
er der kendskab til følgende bilag IV
arter: sydflagermus, dværgflagermus,
vandflagermus og brunflagermus. Af
disse arter er vandflagermus knyttet til
vandløb og søer samt til tilstødende
vådområder, dværgflagermus,
sydflagermus og brunflagermus
fouragerer primært langs skovbryn og
levende hegn. Det kan ikke udelukkes at
der kan være forekomst af vandflagermus
som fouragerer over Pederstrup Bæk og
Vindinge Å samt over engområderne
omkring Vindinge Å. Lokalplanen åbner
mulighed for krydsning af Pederstrup
Bæk. Vejen kan medføre en øget risiko
for trafikdrab af vandflagermus idet
flagermusen ved fouragering over
vandløbet under visse forhold vil krydse
vejen tæt hen over kørebanen. Under
forudsætning af at vejanlægget etableres
så der ikke er lavt lys hen over vejbanen
og med den rigtige type autoværn vil
risikoen dog være meget begrænset.
Lokalplanen vurderes derfor ikke at
påvirke en eventuel forekomst af
vandflagermus. De øvrige arter af
flagermus vurderes ikke at blive påvirket
af lokalplanen da skovbryn og levende
hegn ikke bliver berørt væsentligt.
Mod nord er der beskyttet eng jf.
naturbeskyttelseslovens §3 inden for
planens afgrænsning. Lokalplanen giver
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Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på miljøet

Bemærkninger
ikke mulighed for anlæg, der påvirker
engen.
Midt gennem planens arealer løber
Pederstrup Bæk der sammen med
Vindinge Å langs nordgrænsen af
lokalplanområdet ligeledes er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.

Grønne områder

X

Skovrejsning/skovnedlæggelse
Fredning
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

X
X

X

Geologisk særpræg
Jordforurening

X
X

Området er landbrugsjord og ikke
områdeklassificeret. Der forefindes ikke
registrering af forurening.
Lokalplanen giver mulighed for vejanlæg
og rekreativt område som ikke vurderes
at udgøre risiko for forurening.

X

X
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Landskabet ligger på kanten af HøjbyØrbæk Morænefladens yngre
morænelandskab. Området er en del af
et intensivt dyrket, bølget landbrugsland
med spredte skovområder. Området
fremstår karakteristisk, på trods af
sløjfning af hegn og diger, i en god
tilstand og ønskes vedligeholdt.
Lokalplanen giver mulighed for ændringer
af landskabet med vejanlæg og
regnvandshåndtering mv. Det vurderes
ikke at medføre en væsentlig ændring af
landskabet.

X

Risiko for forurening
Jordhåndtering/flytning
Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Krydsning af Pederstrup Bæk kræver en
dispensation efter
naturbeskyttelsesloven, ligesom
krydsningen af vandløbet kræver en
krydsningstilladelse efter vandløbsloven.
Lokalplanen planlægger for nye
rekreative arealer til bl.a. naturgræsser,
hegn og mindre haveanlæg mv.
Området er i kommuneplanen omfattet
af uønsket skovrejsning. Lokalplanen
giver ikke mulighed for rejsning af skov.

De aktuelle jordlag er ikke egnede til
nedsivning og området afføder en del
afstrømning af overfladevand til
områdets beskyttede vandløb. Planen
fastlægger bestemmelser for håndtering
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Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på miljøet

Udledning af spildevand
X
Grundvandsforhold
Risiko for forurening af
grundvandressourcen

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)
Emissioner fra eventuel trafik til
og fra området
Støj
Støj
Vibrationer
Trafik
Støj
Trafikbelastning/belastning

Energiforbrug
Sikkerhed

X
X

Der skal i forbindelse med
regnvandsbassiner tages højde for
områdets grundvandsniveau. Dette
håndteres i forbindelse med
myndighedsbehandling af
regnvandsbassiner og -grøfter mv.

X

Årslev-Sdr. Nærå vil med den nye bydel få
flere borgere og dermed mere trafik. For
at håndtere trafikbelastningen, skal der
anlægges nye veje og planen skal sikre at
trafikbelastningen ikke belaster ÅrslevSdr. Nærå uhensigtsmæssigt.

X
X
X
X
X

X
X

Risiko for ulykker
Klimatiske faktorer
Påvirkning af klima
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier
Kirker
Fredede eller bevaringsværdige
bygninger
Ressourcer og affald
Arealforbrug

X

Planen skal sikre udviklingen af vej- og
stianlæg der er trafiksikre og minimerer
risiko for ulykker
Jf. ovenfor

X

Planen skal sikre håndtering af
overfladevand jf. kommunens
Klimatilpasningsplan

X

Kommuneplanen udlægger arealer til
byudvikling til boligområder og

X
X
X
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Bemærkninger
og forsinkelse af overfladevand i et
regnvandssystem.
Området er ikke kloakeret, kommende
kloakforhold håndteres i planlægningen i
overensstemmelse med et tillæg til
spildevandsplanen.
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Energiforbrug
Vandforbrug
Produkter, materialer, råstoffer
Kemikalier, miljøfremmende
stoffer
Affald, genanvendelse
Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk

X
X
X

Kystnærhedszone og –profilet
Lys og/refleksioner

X

Sikkerhed
Kriminalitet
Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Arbejdsmiljø
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold
Påvirkning af erhvervsliv

Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på miljøet

Bemærkninger
planlægningen er i overensstemmelse
med kommunens planlagte byvækst.

X
X
X

Planen give kun mulighed for byggeri i et
meget begrænset omfang. Bestemmelser
sikrer at det er afdæmpet i sit udtryk.

X

Lokalplanen sikrer at der ikke anvendes
reflekterende materialer.

X
X
X
X
X

Konklusion
Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at
påvirke Natura 2000 områder eller Bilag IV arter. Lokalplanen giver ikke mulighed for
anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 1. Lokalplanen giver mulighed for vejanlæg som er
omfattet af lovens bilag 2, og skal derfor screenes. Vejanlægget vurderes ikke at have væsentlig
indvirkning på miljøet.
Klagevejledning
Forslaget til lokalplan er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes at forslaget ikke
har væsentlig indvirkning på miljøet og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du
klage til Planklagenævnet, inden 4 uger fra den 15. oktober 2019, hvor planen er indlæst i
www.plandata.dk, altså senest den 12. november 2019. Du klager via Klageportalen
www.kpo.naevneneshus.dk, her finder du også en videovejledning til, hvordan du klager.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om
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gebyrerne og forventet sagsbehandlingstid på www.naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/vejledning/.
Planklagenævnet 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 kommunen. Kommunen videresender herefter
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Hvis du vil indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder
fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
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