Afgørelse om ikke-miljøvurdering af Tillæg nr. 2 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2016-2019 - Separatkloakering af område ved Postgårdkarreen
m.v. i Sorø (Lokalplan SK 55)
Afgørelse
Sorø Kommune afgør jf. § 10 i Miljøvurderingsloven1, at der ikke er pligt til at foretage en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2019 Separatkloakering af område ved Postgårdkarreen m.v. i Sorø (Lokalplan SK 55).
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Afgørelsen træffes på baggrund af vedlagte screening (bilag 1) i henhold til § 8,
stk. 2 og bilag 3 i Miljøvurderingsloven samt resultaterne af høringerne efter § 32.
Baggrund for tillæg til spildevandsplan
I forbindelse med salg af en byggegrund på Storgade 31 E i Sorø By revideres
lokalplanen fra 2011. Lokalplanen tillader op til 7000 m2 ekstra byggeri i et område
der for størstedelen er fælleskloakeret. Fælleskloakken har overløb til Sorø Sø, der
har to Blå Flag badestrande, og hvis nuværende tilstand er ”moderat økologisk
tilstand”. Målsætningen for søen er ”god økologisk tilstand”, så målsætningen er
ikke opfyldt. For at undgå yderligere belastning af fællessystemet med spildevand,
og dermed til ledning af mere spildevand til søen ved overløb, er det fundet mest
hensigtsmæssig at separatkloakere størstedelen af det fælleskloakerede område
indenfor lokalplanområdet.

Louise Jessen Schack
T 57876378
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Lovmæssig baggrund
Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og 2 fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, ved offentlige myndigheders tilvejebringelse af planer og programmer, af
om planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planen
kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre
ændringer i planen skal der kun gennemføres en miljøvurdering hvis, den må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10/5/2017om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete
projekter (VVM).
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4 ud af 5 finder, hvad de søger på soroe.dk – Sorø Kommunes hjemmeside. Her kan du selv ordne det meste, fx anmelde
rotter, skrive dit barn op til pasning eller søge byggetilladelse. På soroe.dk har kommunen åbent hele døgnet, og siden virker
både på computere, tablets og mobiltelefoner.

Kommunen skal for nævnte planer enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8,
stk. 1, eller en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at
få væsentlig indvirkning på miljøet.
Kommunen skal jf. § 10 i Miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt planen
efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal kommunen inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter §
32.
Begrundelse
Sorø Kommune vurderer, at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2019 - Separatkloakering af område ved Postgårdkarreen m.v. i Sorø (Lokalplan SK 55), indeholder mindre ændringer på lokalt plan til Spildevandsplan 2016-2019 jf. § 8, stk. 2 i
Miljøvurderingsloven.
Der er derfor foretaget en screening af Tillæg nr. 2 i forhold til kriterierne i bilag 3 i
Miljøvurderingsloven, for at vurdere hvorvidt tillægget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Etablering af separatkloak i størstedelen af den del af lokalplanområdet, der ikke i
forvejen har separatkloak, vil medføre en miljømæssig gevinst, idet ejendommene
således ikke vil bidrage med spildevand til fællessystemet, som har overløb til Sorø
Sø. I dag afvander 71 % af overfladearealet direkte til det offentlige kloaksystem,
men efter vedtagelse af Lokalplan SK 55 nedsættes dette til 60 %.
Det vurderes, at gennemførelse af Tillæg nr. 2 vil medføre en miljømæssig forbedring i form af mindre spildevandsmængder i overløbet til Sorø Sø, samt mindre
og/eller færre overløb til Sorø sø.
På baggrund af screeningen har Sorø Kommune konkluderet, at Tillæg nr. 2 ikke
medfører væsentlige negative konsekvenser for miljøet og, at der derfor ikke skal
foretages en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt denne afgørelse som bilag 1.
Høring og offentliggørelse
Udkast til afgørelse var i høring hos interne myndigheder i Teknik, Miljø og Drift,
samt hos Sorø Forsyning i perioden 31. januar - 15. februar 2017, jf. § 32 i Miljøvurderingsloven. Der indkom bemærkninger af redaktionel eller præciserende karakter, men ingen høringssvar af betydning for afgørelsen.
Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan
2016-2019 - Separatkloakering af område ved Postgårdkarreen m.v. i Sorø (Lokalplan SK 55), med 4 ugers klagefrist. Afgørelsen kan ses på kommunens hjemmeside i klageperioden.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet, ifølge Miljøvurderingslovens § 48, stk. 3. Klagen skal indgives skriftligt
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inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort jf. Miljøvurderingslovens § 51. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen
til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen sendes til Sorø Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen finder du på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klageportalen findes også på forsiden af
www.nmkn.dk.Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
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 afgørelser efter Miljøvurderingsloven eller regler fastsat i
medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt
adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen
Louise Jessen Schack
Natur - og Miljømedarbejder
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