Afgørelse om ikke at miljøvurdere Tillæg nr. 5 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2016-2019

Den 04-03-2019
J.nr. 06.00.05-P16-6-18

Afgørelse
Sorø Kommune har på baggrund af vedlagte screening (bilag 1) i henhold til § 8, stk. 2
og bilag 3 i Miljøvurderingsloven samt resultaterne af høringerne efter § 32 vurderet,
at tillægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der ikke er pligt til at foretage en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019 – Sorø
Gymnastikefterskole, Topshøj (Lokalplan SK 62). Afgørelsen er truffet efter § 10 i Mil1
jøvurderingsloven .

Natur og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Se åbningstider
på hjemmesiden
www.soroe.dk

Baggrund for tillæg til spildevandsplan
Tillæg nr. 5 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2016-2019, omfatter tilpasning af
spildevandsplangrundlaget for matr. nr. 5s og 5æ Topshøj by, Lynge. Baggrunden er,
at Sorø Gymnastikefterskole ønsker at udvide bygningsmassen og friarealer til idrætsog fritids-formål. For at sikre dette har skolen opkøbt et areal på ca. 12 ha i tilknytning
til skolen. I forbindelse med tilpasning af den eksisterende lokalplan, er der behov for
at ajourføre spildevandsplangrundlaget, idet en realisering af bebyggelse på matr. nr.
5æ fordrer udpegning af byggefelterne til separatkloakeret kloakopland. Endvidere
tilpasses grænserne for kloakoplandet på matr. nr. 5s til de faktiske forhold. Der fastsættes desuden bestemmelser for afledning af tag - og overfladevand fra ny bebyggelse af hensyn til kapaciteten af de eksisterende ledninger og recipienten.
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.
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.
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Bekendtgørelse af lov nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete
projekter (VVM).

Louise Jessen Schack
57876378
lojs@soroe.dk

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. 5 til Spildevandsplan 2016-2019 - Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj, 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. 5 i forhold til kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven, for at vurdere
hvorvidt tillægget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen er udført undervejs, i forbindelse med det indledende planarbejde, og der
har derfor været mulighed for at screeningen kunne få indflydelse på planforslagets
indhold.
Tillægget omfatter tilretning af eksisterende kloakopland og udpegning af separatkloakeret opland på knap 40.000 m2. Desuden skal separatkloakeret regnvand fra nybyggeri forsinkes inden udledning til kloak eller nedsive på egen grund.
På baggrund af screeningen har Sorø Kommune vurderet, at Tillæg nr. 5 ikke medfører væsentlige 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 6. december - 7. januar 2018/2019, jf. § 32 i Miljøvurderingsloven. Der indkom ikke høringssvar af betydning for afgørelsen.
Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan
2016-2019, 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 digitalt 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 hos Nævnenes Hus. Klageportalen
findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. 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.
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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 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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Miljøvurdering

Screeningsskema vedr. spildevandsplanlægning
Bilag 1
Procedure ved Miljøvurderingsscreening
I Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes
ved vurdering af om en plan eller program kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Proceduren er yderligere uddybet i Schultz lovguider ”Miljøvurdering af planer og programmer”, Introduktion til miljøvurderingsloven” og VVM-screening af planer og programmer”.
Tjeklisten bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Screeningen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter: den
biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, jord,
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk
og arkæologisk arv. Det udfyldte skema bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes
miljøvurdering indgår skemaet som argumentation herfor.
Afgørelse om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering, og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af
afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af et udfyldt skema samt evt. uddybende undersøgelser.
Myndigheder har pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges
rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG
indvirkning på miljøet. For en uddybning af hvilke planer og programmer, der er omfattet, se lovens § 8 samt bilag 1 og 2.
Giver planen mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2, skal
der altid gennemføres en miljøvurdering.
I forbindelse med miljøvurdering kan nedenstående skema benyttes til at danne overblik over hvilke andre instanser som kan/skal inddrages – instanser som kan bidrage
til selve miljøvurderingen ELLER skal kontaktes ved offentliggørelsen.
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Alle punkter skal vurderes i forhold til følgende spørgsmål:






Er der tale om en ændring/påvirkning?
Hvad består denne ændring/påvirkning i?
Ændrer/påvirker fornyelsen området positivt, negativt eller er det neutralt?
Det skal også ses i relation til en situation, hvor planen ikke gennemføres.
Hvordan forebygges, undgås, begrænses negative virkninger og gener?
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Indledende vurdering af tillægget og sammenfatning
Planens titel

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019

Screening af planen iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Ja

Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1)

2

Nej

X

Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter,
der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)

X

Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)
Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan
eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer? (§
8, stk. 2, nr. 1)
Skal planen miljøvurderes?

X
X

X

Sammenfatning af screening
Sorø Kommune har, med udgangspunkt i miljøvurderingslovens miljøbegreb, gennemført
en screening med henblik på, at koncentrerer miljøvurderingen om de væsentlige forhold –
dvs. forhold/vurderingstemaer, som ikke på forhånd kan udelukkes at ville opleve en påvirkning, hvis tillægget til spildevandsplanen implementeres.
Tillægget vedrører udpegning af kloakopland på to matrikler i tilknytning til eksisterende kloakopland. Tagvand fra nybyggeri skal forsinkes eller nedsives på ejendommen, mens spildevand ledes til Sorø Renseanlæg. Sorø Kommune har foretaget en screening af forslag til Tillæg
nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019 og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen træffes iht. jf. § 10 i Miljøvurderingsloven, og begrundes med, at der
med ændringen til Spildevandsplan 2016-19 ikke sker en væsentlig påvirkning af miljøet.
6. december 2018 / LOJS
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Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19 er omfattet af lovens bilag 2, nr. 10 Infrastrukturprojekter, f) og g).
6

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i § 10
Skema 1 – Planens karakteristika
I skema 1 gennemgås planens karakteristika idet der navnlig tages hensyn til kriterierne i lovens bilag 3. Der
er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes.

Screenet af: LOJS
Dato: 6. december 2018
Sag nr.: 06.00.05-P16-6-18
Høringsfrist: 7/1-2019
I hvilket omfang planen kan danne
grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og
driftsbetingelser eller ved tildeling af
midler.

Bemærkninger

Væsentlig

Ikke relevant

Ikke væsentlig

Planens titel:
Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19.

Tillægget bevirker at Sorø Forsyning skal separatkloakere matr. 5æ, og at der skal etableres
et forsinkelsesbassin på privat grund, medmindre tagvand nedsives. Området er i forvejen
separatkloakeret, så der skal blot lægges stik
ind.

x

I hvilket omfang planen har indflydelse
på andre planer, herunder også planer,
som indgår i et hierarki.

Tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet sideløbende med lokalplanen.
Det er et lovkrav jf. Miljøbeskyttelseslovens §
32, stk. 2 at Spildevandsplanen må ikke stride
mod regler om indsatsprogram udstedt med
hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen m.v.

X

Tillægget er ikke i strid med anden planlægning.
Planens eller programmets relevans for
integreringen af miljøhensyn, specielt
med henblik på at fremme bæredygtig
udvikling.

Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer
af relevans for planen.

Om planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EUretsakt (f.eks. planer og programmer i
forbindelse med affaldshåndtering eller
vandbeskyttelse).

En væsentlig del af spildevandsplanlægningen
er at tage hensyn til miljøet. I nærværende tillæg stilles krav om nedsivning eller forsinkelse
af udledningen af tag og overfladevand til
regnvandskloak, der leder til Lynge Bæk.

X

Ingen.
x

Med separatkloakering af ny bebyggelse vurderes nærværende tillæg er ikke at have betydning i forhold til opfyldelse af kravene til Sorø i
Statens vandhandleplaner.

X
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Skema 2 – Kendetegn ved indvirkning og det område som kan blive berørt

Væsentlig indvirkning
(medfører miljørapport)

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning
(jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)

Ikke relevant

I skema 2 gennemgås planens kendetegn ved indvirkning og det berørte område med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes.

Begrundelser/bemærkninger

By – og Kulturmiljø og landskab
Byarkitektonisk værdi
F.eks. Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning,
Visuel påvirkning, Særlige hensyn, Sammenhænge mv.

X

Landskabsarkitektonisk værdi
F.eks. Værdifuldt landskab, Kulturhistorisk
landskab, Kystnærhed, Geologiske interesser, Terrænformer, Visuel påvirkning,
Jordbalance i anlægsprojekter.

Forsinkelsesbassiner etableres naturligt
i lavninger i landskabet.
x

Kulturarv og arkæologiske forhold
F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste
fortidsminder (beskyttelseslinjer), Sten og
jorddiger, Kirkebyggelinie, Exner fredning
af kirkeomgivelser, Arkitektonisk og arkæologisk arv, Fredede eller bevaringsværdige bygninger, Bevaringsværdige
sammenhænge.

Kloakledninger placeres under hensyn til
evt. beskyttelseslinjer omkring fredede
fortidsminder og andre kulturarvsværdier.

X

I forbindelse med anlægsarbejder kontaktes det lokale museum i henhold til
museumsloven for at sikre eventuelle
arkæologiske interesser.

Grønne områder og beplantning
F.eks. Parkområder, landskabskiler, skov,
værdifuld beplantning, og adgang til disse
områder. Medfører projektet indgreb i et
grønt landskab/område?

Projektet medfører byggeri og etablering af bassiner på tidligere landbrugsarealer. Bassinerne integreres i landskabet.

x

Naturbeskyttelse
Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed
F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfanget
af levesteder for planter og dyr. Fredede
eller rødlistede arter. Vildtreservater.
Aktiviteter eller færdsel i naturen, der
påvirker plante- eller dyrelivet. Spredningskorridorer og barrierer herfor.

Øst for planområdet på den modsatte
side af landsbyen Lynge er en økologisk
forbindelse, som forbinder Suserup i syd
med skovarealerne mod nord. Området
er udpeget som en potentiel økologisk
forbindelse.
Tillægget medfører ikke ændringer der
påvirker områdets potentiale som økologisk forbindelse.

X

Topshøj Skov, der er registreret som
fredskov, støder op til områdets vestlige
grænse. Skoven er i Sorø Kommuneplan
udpeget som beskyttelsesområde.
I områdets nordvestlige hjørne er et
mindre areal omfattet af udpegning som
lavbundsareal, jf. kommuneplanens
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Væsentlig indvirkning
(medfører miljørapport)

Ikke væsentlig indvirkning

Ikke relevant

Planens indvirkning
(jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)

Begrundelser/bemærkninger

retningslinje 6.1.2
Planlægningen vurderes ikke at have en
indvirkning på hverken skovarealet, den
økologiske forbindelse mod øst eller
lavbundsarealer.
Naturbeskyttelsesinteresser

Hhv. 40 og 160 m fra de nye kloakoplande er der registreret to søer og en
mose udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 3.

F.eks. §3- sø, -mose, -overdrev, -å. Beskyttede jord- og stendiger, vandhuller. Skovbyggelinie, Sø og å-beskyttelseslinie. Særligt beskyttelsesområde.

Separering af ny bebyggelse vurderes
ikke at konflikte med § 3-områder og
lavbundsarealer.
Der skal etableres anlæg til regnvandshåndtering, og det sikres således, at
overfladevand fra befæstede arealer
ikke ledes til områdets § 3-beskyttede
søer.

X

Vest for området ligger et skovareal,
som kaster en 300 m skovbyggelinje, der
dækker størstedelen af skolens område.
Der skal kun dispenseres fra skovbyggelinjen for anlæg over jorden.
Internationale naturbeskyttelsesområder

Ca. 1,7 km sydøst for planområdet ligger
Natura 2000-område nr. 163 ”Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen”, som blandt
andet omfatter habitat område H194
”Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen” samt Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområdet F 93 ”Tystrup-Bavelse
Sø”.

F.eks. Natura2000, EF-habitatområder,
Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder.

X

Alene på grund af afstanden vurderes
planlægningen ikke at have en indvirkning på Natura 2000-området.
Trykledninger og bassiner placeres så
vidt muligt uden for beskyttede og fredede områder.
Tillæggets aktiviteter falder ikke indenfor disse områder.

Skovrejsning
F.eks. skabes eller fjernes der skov?

X

Forurening
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Luft
F.eks. luftforurening fra trafik og virksomheder. Er placeringen påvirket af luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til landbrug? Støv.

Væsentlig indvirkning
(medfører miljørapport)

Ikke væsentlig indvirkning

Ikke relevant

Planens indvirkning
(jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)

Begrundelser/bemærkninger

Sorø Forsyning samt tilknyttede entreprenører skal overholde ”Forskrift for
visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Sorø Kommune”. Ved afvigelser fra forskriften skal
der søges om dispensation jf. reglerne i
forskriftens § 10.

X

Lys og/eller refleksioner
F.eks. Bygningsoverfladers, belysnings,
skiltes, trafikanlægs og køretøjers påvirkning i forhold til naboområder og trafikanter

X

Jord
F.eks. Kortlagt jordforurening? Risiko for
jordforurening. Påvirkning af inde/udeklima. Jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsivning i jorden.
Vind- eller vanderosion.

Hvis der under anlægsarbejder konstateres forurening af jord, skal arbejdet
stoppes øjeblikkeligt, og forureningen
meldes til kommunen efter jordforureningsloven.

x

Området er ikke klassificeret eller registreret med jordforurening.
Arealet er registreret med lerblandet
sandjord.

Grundvand

Området ligger inden for et område
med drikkevandsinteresser, og mod
nord er et mindre areal på ca. 55 m2
registeret som område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD).

F.eks. Afstand til vandforsyningsanlæg/ boringer. Risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Drikkevandsforsyning/reserver.

Området er ikke registreret som NFI,
nærmeste registrering er ca. 4 km væk.
X

Nærmeste indvindingsopland for OSD
ligger ca. 750 m nord.
Der er ingen boringer indenfor området.
Nærmeste vandboring er i Lynge og i en
afstand på ca. 600 m fra planområdet.
Det vurderes, at den ændrede anvendelse af området ikke vil påvirke grundvandet.

Overfladevand

Området udlægges til separatkloakering.

F.eks. udledning af organiske, uorganiske,
toksiske stoffer til søer/vandløb. Afledning
af overfladevand fra befæstede arealer.
Recipientpåvirkning fra overfladevand.

X

Udledning af spildevand

X
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Overfladevand skal håndteres internt i
planområdet eller ledes, droslet til
1l/s/ha, til offentlig kloak. Der er i lokalplanlægningen sikret at der kan udlægges arealer til regnvandshåndtering.
Spildevand ledes til Sorø renseanlæg der
har ligelig kapacitet til udvidelse af sko-

Væsentlig indvirkning
(medfører miljørapport)

Ikke væsentlig indvirkning

Ikke relevant

Planens indvirkning
(jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)

Begrundelser/bemærkninger

F.eks. mængde, betydning for recipient,
renseanlægs kapacitet

len. Den ekstra vandmængde der tilføres til regnvandskloak drosles til 1 l/s/ha
således at recipienten Lynge Bæk ikke
belastes yderligere hydraulisk.

Støj og vibrationer

Sorø Forsyning samt tilknyttede entreprenører skal overholde ”Forskrift for
visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Sorø Kommune”. Ved afvigelser fra forskriften skal
der søges om dispensation jf. reglerne i
forskriftens § 10.

F.eks. støjpåvirkning af omgivelserne. Er
placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj!
x

Lugt
F.eks. udledning af stoffer der giver lugtgener. Er placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne?

x

Trafik og transport
Sikkerhed/tryghed

x

Kloakarbejder afspærres efter reglerne.

x

Ved anlægsarbejder for kloak i byer
samt ved etablering af trykledninger vil
der under udførelsen kunne forekomme
hastighedsbegrænsning og omkørsel.
Kommunen foranlediger omlægning af
trafik/busser på baggrund af henvendelse fra Sorø Forsyning.

Trafikafvikling/-kapacitet
F.eks. tilgængeligheden til området med
bil, offentlig transport og for cyklende og
gående. Øget trafikmængde? Trafiksikkerhed.

Klima
Mikroklima

X

Drivhuseffekt
Fx ændret vandstand som følge af global
opvarmning.

X

Ressourceanvendelse
Arealforbrug

x

Mindre arealer i vejen eller på privat
grund anvendes til etablering af trykledninger, pumpestationer og skelbrønde.

Energiforbrug

X

Energiforbruget ifbm. etablering af separatstik til de nye kloakoplande forventes at være normalt.

Vandforbrug

X

Produkter, materialer, råstoffer

Forbruget af materialer m.v. ifbm. etablering af separatstik til de nye kloakoplande forventes at være normalt.

x
Affald

x

Affald skal håndteres i henhold til kommunens affaldsregulativer.

F.eks. Genanvendelse. Forøgelse af affaldsmængde. Transport af miljøfarlige
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Væsentlig indvirkning
(medfører miljørapport)

Ikke væsentlig indvirkning

Ikke relevant

Planens indvirkning
(jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)

Begrundelser/bemærkninger

stoffer.
Tilladelser
Forurenede grunde på vidensniveau 0, I
og II, områdeklassificering

Ved kloakarbejde i sådanne områder vil
der blive indhentet de nødvendige tilladelser.

X

Ikke aktuelt.
Jordflytning

x

Deponering af jord

Ved flytning af jord vil de nødvendige
tilladelser blive indhentet.

x

Ved deponering af jord vil de nødvendige tilladelser blive indhentet.

Råstoffer

I forbindelse med kloakarbejde vil der
blive anvendt råstoffer som jord, sand,
sten og grus. Eventuelt også muldjord
ved reetablering af gravestedet.

x

Deponering af affald

Ved deponering af affald vil de nødvendige tilladelser blive indhentet.

x
Befolkning og sundhed
Mennesker
F.eks. Sundhed, belastningsfaktorer som
støj, vibrationer, lugt, lys, refleksion, luftforurening og stresspåvirkning.

x

Boligmiljø
F.eks. Skabes der oplevelsesrige og trygge
boligmiljøer og påvirkes eksisterende
boligmiljøer af planen? Planens konsekvenser for nærområdets beboere.

X

Friluftsliv/rekreative interesser

Skolen får flere rekreative arealer med
søer.

F.eks. skaber planen mulighed for udendørsophold - herunder leg og sport m.v.
Mulighed/adgang til rekreative oplevelser

x

Svage grupper
F.eks. handicappede, tilgængelighed for
alle?

X

Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Jf. f.eks. Risikobekendtgørelsen.

X

Sammenfatning
Antal markeringer I Skema 1 og 2

16

24

12

0

Behov for miljøvurdering?
Vurdering af om der ud fra ovenstående skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planen.

Nej

Væsentlig indvirkning
(medfører miljørapport)

Ikke væsentlig indvirkning

Ikke relevant

Planens indvirkning
(jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)

Ja

X
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Begrundelser/bemærkninger

Skema over myndigheder o.a. som kan/skal inddrages:
Kravet om forudgående høring af berørte myndigheder er fastlagt med henblik på, at sikre de myndigheder,
hvis tilladelser m.v. efter anden lovgivning er en forudsætning for planens mulige realisering, mulighed for at
yde indflydelse på planmyndighedens afgørelse af spørgsmålet om miljøvurdering.
Ja
Egen kommunal forvaltning
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift
 Spildevand
 Miljø
 Plan
 Vej
 Varme
 Jord
 Grundvand/drikkevand
 Natur
 Vandløb
 Byg

Nej

Det vurderes konkret hvilke interne myndigheder der skal omfattes af den interne høring.
Det vurderes om ansvarlig for klimaplan,
Agenda 21, Kommuneplan skal høres.

X

Lokalråd / borgere

X

Foreninger

X

Virksomheder

Bemærkninger

Sorø Forsyning

x

Andre kommuner

X

Staten:
Ministerier
Naturstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Vejdirektoratet
Banestyrelsen etc.

X

Region Sjælland

X

Museum Vestsjælland

X

Arbejdstilsynet

X

Embedslægen

X

14

