Afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillæg nr. 5 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020 - Spildevandskloakering samt lokal håndtering af regnvand
(LAR) i nyt boligområde på Hovedgaden 115A i Stenlille, Lokalplan SK 74.
Afgørelse
Sorø Kommune afgør jf. § 10 i miljøvurderingsloven1, at der ikke er pligt til at foretage
en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2020.
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. Screeningen er gennemført på baggrund af den viden og de forudsætninger, der forelå på
screeningstidspunktet.
Baggrund for tillæg til spildevandsplan
I forbindelse med lokalplanlægning (SK74) for byggemodning på matr. 20a Stenlille
By, Stenlille, revideres spildevandsplanen med tillæg nr. 5, da området ikke er udlagt
til kloakopland. Området spildevandskloakeres. Der anlægges en ny spildevandsledning i området. Spildevand ledes til Stenlille Renseanlæg. Tag- og overfladevand skal
håndteres lokalt i private LAR-anlæg. Vejvand skal håndteres i et fællesprivat LARanlæg.
Lovmæssig baggrund
Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og 2 fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering ved offentlige myndigheders tilvejebringelse af planer og programmer, som beskriver, 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.
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 2020 indeholder mindre
ændringer på lokalt plan til Spildevandsplan 2020 jf. § 8, stk. 2 i miljøvurderingsloven.
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Bekendtgørelse af lov nr. 1976 af 27/10/20221 om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete
projekter (VVM).

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.
Grundvand
Området ligger i vandforsyningsområde til Stenlille Vandværk og i alment indvindingsopland uden for OSD (område med særlig drikkevandsinteresse). Der er ikke udpeget
BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) på arealet, men området er udpeget som
følsomt indvindingsområde. Der er fastsat et vilkår i lokalplanen om, at regnvand fra
vejene skal nedsive gennem et muldlag, så vandet renses optimalt, inden det når
grundvandet. Anvendelsen til boligformål med mulighed for indpasset fælles anlæg
forventes ikke at påvirke grundvandet.
Med spildevandskloakering og lokal håndtering af regnvand fremmes grundvandsdannelsen. Lokal afledning af regnvand er et led i bæredygtig udvikling på spildevandsområdet.
Overfladevand
I dag er området landbrugsområde, hvor vegetationen primært består af lidt græs og
ellers bar jord. Regnvand fra grunden formodes jf. højdekurver primært at blive drænet
mod nordøst til Galtebjerggrøften. Med etablering af LAR-anlæg til nedsivning vurderes det derfor, at der vil komme en smule mindre vand i vandløbet. Det vides ikke, om
arealet i tillægget til spildevandsplanen er drænet, men da jordtypen er meget sandet/gruset, forventes der allerede i den nuværende tilstand at ske en væsentlig nedsivning af regnvand. Arealet udgør desuden kun en lille del af vandløbets samlede
opland (knap 2,5 ha ud af 782,7 ha). Det vurderes derfor, at påvirkningen af vandløbets vandføring vil være ubetydelig.
Tag- og overfladevand nedsiver i LAR-anlæg på egen grund.
Afledning af regnvand fra veje til fælles LAR-anlæg skal generelt ske på jordoverfladen via åbne render. Punktvis kan render dog rørlægges, hvor veje og bebyggelse
kræver det. Der er fastsat et vilkår i lokalplanen om at regnvand fra vejene skal nedsive gennem et muldlag, der renser vandet.
Spildevand
Området har hidtil fungeret som landbrugsområde og er derfor ikke kloakeret.
Den nye bebyggelse spildevandskloakeres. For det aktuelle tillæg til spildevandsplanen, er der tale om etablering af ca. 35 boliger. Spildevandsmængden fra kloakoplandet vurderes til at blive knap 122 PE, når der regnes med 3,5 PE per husstand.
Stenlille Renseanlæg har i dag en kapacitet på 6.800 PE jf. tilladelsen. Den nuværende belastning af renseanlægget er på ca. 4.500 PE. Renseanlægget vurderes at have
tilstrækkelig kapacitet til udstykningen på Hovedgaden 115A. Stenlille. Belastningen
fra ny bebyggelse vurderes derfor ikke at få en væsentlig betydning for renseanlægget
eller for recipienten.

Fortidsminder
Der er et beskyttet sten- eller jorddige langs med matriklen mod nord-nord-vest der
skal tages hensyn til, ved at holde respektafstand hertil. Der er ingen særlige nyere
tids kulturhistoriske interesser på eller i direkte tilknytning til arealet.
Arealet ligger i udkanten af det moderne Stenlille lige nordvest for bakken Galtebjerg.
Arealet er relativt fladt med en mindre hældning mod øst mod vådområde ved vandløb. Sydøst for arealet er der registreret et par fredede gravhøje (frednings nummer
33242 og 33243). Hertil er der gjort opsamlinger af stenalderflint og middelalderkeramik nordøst for arealet (punkt 118 og 119), samt opsamlet rester fra redskabsproduktion af flint syd for arealet ved punkt 73. Terrænets beskaffenhed og kendt fortidig
aktivitet i området betyder, at der er øget sandsynlighed for at påtræffe væsentlige
arkæologiske interesser under gravearbejde i området. Dette skal man være opmærksom på under jordarbejdet. Bygherre, er orienteret herom, så denne i god tid, kan tage
kontakt til kommunen inden arbejdets start, for en §25 udtalelse på området.
Området er i dag registreret som landbrugsområde. Vegetationen består af lidt græs
og et par buske i udkanten af marken.
Natura 2000
Området ligger ikke i et internationalt naturbeskyttet område. Det nærmeste Natura2000 område ligger ca. 2,6 km væk, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (område 156). Dette er et Habitatområde med udpegede naturtyper og levested for Sumpvindelsnegl og stor vandsalamander. Det vurderes, at anlæggelse af kloakforhold i det
planlagte område ikke vil påvirke flora og fauna i det beskyttede område.
Et projekt må ikke påvirke de beskyttede arter negativt. Ved tvivl om eller konstatering
af evt. bilag IV arter under projektgennemførslen, skal den ansvarlige myndighed (pt.
Miljøstyrelsen) forinden kontaktes. Projektet vurderes ikke at påvirke natur negativt.
Området består af dyrket landbrugsareal omgivet af bebyggelse mod syd og vest. Der
er ikke registreret bilag IV-arter på Naturdata inden for planområdet eller i en afstand
af mere end 500 m fra det. Regnvandsbassinet på arealet er først udgravet i 2018 og
der er meget få søer i nærområdet. Forekomst af bestande af padder på habitatdirektivets bilag IV vurderes derfor ikke at være sandsynlig. Der er mulighed for at flere
arter af flagermus lejlighedsvist fouragerer i luftrummet over marken. Men dyrkede
marker rummer ikke store insektforekomster, som kunne være af væsentlig betydning
for evt. lokale bestande af flagermus.
Natur
Området er i dag en bar mark bestående af jord og en smule lavt græs hist og her.
Området går derfor fra at være landbrugsområde til boligområde.
Mod nordvest er der skov, mod nordøst er der marker, det resterende er bebyggelse.
Området er ikke af væsentlig landskabelig værdi. Udsigten for det nuværende byggeri
kan dog blive ændret en smule ved anlæggelse af spildevandsledning og LAR-anlæg i
anlægsfasen.

Når den nye spildevandshåndtering er færdig, vurderes det, at adgangen til skove vil
være nogenlunde uændret.
Der er ikke noget fredet natur eller natur med særlige karakteristiske naturtræk i området. Der vurderes ikke at være dyr eller planter at tage hensyn til i området.
Samlet vurdering ud for ovenstående
På baggrund af screeningen har Sorø Kommune vurderet, at tillæg nr. x ikke medfører
væsentlige konsekvenser for miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt denne afgørelse som bilag.
Sorø Kommune finder ikke at tillæg nr. x medfører væsentlige konsekvenser for miljøet med baggrund i, at:
• Natura 2000 vurderes ikke at blive berørt
• Bilag IV arter, rød-listearter eller fredede arter vurderes ikke at blive påvirket
• Drikkevand vurderes ikke at blive påvirket negativt
• Natur vurderes ikke at blive påvirket
• Fortidsminder påvirkes ikke
• Recipienter for hhv. renset spildevand og separatkloakeret regnvand påvirkes
ikke negativt
Høring og offentliggørelse
Udkast til afgørelse var i høring hos interne myndigheder i Teknik, Miljø og Drift samt
hos Sorø Forsyning, regionen og Museum Vestsjælland i perioden 11. juli til 10. august, jf. § 32 i miljøvurderingsloven. I perioden kom der bemærkninger til miljøscreeningen fra naturafdelingen i kommunen, samt Museum Vestsjælland. Bemærkningerne er indskrevet i henholdsvis miljøvurderingsskema og -afgørelse. De indkomne bemærkninger påvirker ikke afgørelsen.
Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2020
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 inden 4
uger fra den dag, hvor 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 eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID. 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 klageporta-

len. 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.

Med venlig hilsen
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