MILJØVURDERINGSSKEMA
Vurdering af miljøpåvirkning af Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ishøj og Høje-Taastrup Kommune har gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt ”Ishøj
– Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse”, er omfattet af ”Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer” lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.
Ifølge lovens § 10 skal myndigheden træffes afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering.
I forbindelse med screeningen for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen skal miljøvurderes, er
der udarbejdet nedenstående miljøvurderingsskema. I miljøvurderingsskemaet er der gennemført en vurdering af om indsatsplanen påvirker miljøet.

OPLYSNINGER

OMRÅDEAFGRÆNSNING

Indsatsplanområde for Solhøj kildeplads og opland og indsatsområde Ishøj.
Indsatsplanen omfatter Tranegilde Kildeplads, Ishøj kildeplads,
Thorsbro kildeplads, Torslunde Kildeplads samt Solhøj Kildeplads
i Ishøj Kommune. Høje Thorstrup Vandværk, Hedehusene Østre
Vandværk, Hedehusene Vestre vandværk, Reerslev Vandværk
samt Stærkende Vandværk i Høje-Taastrup Kommune.

PLANEN VEDRØRER FØLGENDE
KOMMUNER

Ishøj og Høje-Taastrup Kommune

OVERSIGTSKORT

Vedlagt - bilag 1

Indsatsplanens betydning
for/påvirkning af:

Vurdering

Bemærkninger

Positiv påvirkning

Formålet med planen er at sikre og beskytte grundvandsressourcens kvalitet for
fremtiden.

Ikke relevant

-

JORD OG VAND
Grundvand
Indebærer planen påvirkning af
grundvandsressourcens kvalitet
og omfang?
Drikkevand
Indebærer planen risiko for
forurening eller anden påvirkning af
-

private drikkevandsboringer
indvindingsområder m.m.

Sagsbehandler/KS
JensSv/AnjaMa

Doknr.
132007/17

Sagsnr.
17/10129

Indsatsplanens betydning
for/påvirkning af:
Overfladevand
Indebærer planen udledning til
sø
vandløb
grøft
dræn
naboareal m.m.
Jordforurening
Indebærer planen risiko for
konflikt med kendte jordforureninger i området eller på tilstødende arealer? Herunder om
der er forurenede grunde på
vidensniveau I eller II.
Er jorden områdeklassificeret?

Vurdering

Bemærkninger

Ikke relevant

-

Ikke relevant

Region Hovedstaden har igennem mange år udført kortlægning af forurenede
grunde i dette indsatsplanområde og
har registreret mange kortlagte forurenede lokaliteter i indsatsplanområdet,
hvoraf 12 lokaliteter inden for området
er kategoriseret med høj risiko. Region
Hovedstaden vil have særlig fokus på
denne gruppe med høj risiko i den første indsatsplanperiode. Indsatsplanen
indeholder et omfattende indsatsprogram, der via overvågningsboringer vil
følge udviklingen af forureningsfaner,
således at der kan reageres i tide inden
de når vandforsyningsboringerne
Alle byområder er områdeklassificeret,
men det har ingen betydning for eller er
i konflikt med indsatsplanen.

CO2, RESSOURCER OG AFFALD
Spildevand
Indebærer planen øget mængde spildevand fra
nye husstande,
arbejdspladser,
befæstede arealer m.m.
Affald
Indebærer planen øget mængde affald, der kan have betydning for eksisterende affaldsplan?

Forsyning
Indebærer planen øget forbrug
eller behov for tilslutning til
-

Ikke relevant

Der vil som følge af denne plan ikke blive
generet mere spildevand.

Ikke relevant

-

Ikke relevant

-

el
varme
vand
kloak
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Indsatsplanens betydning
for/påvirkning af:

Vurdering

Bemærkninger

MENNESKERS SUNDHED
Luft
Indebærer planen risiko for
luftforurenende aktiviteter generelt,
støv,
vanddamp,
udstødning m.m.
Skygge og udsigt
Indebærer planen gener for
omkringboende i form af skyggepåvirkning eller reduceret
udsigt?

Ikke relevant

Indsatserne i planen har ingen indvirkning
på luftkvaliteten.

Ikke relevant

Indsatserne i planen medfører hverken lys
eller skygge

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG SKOV
DYRE- OG PLANTELIV
Indebærer planen behov for dispensation for
3-områder (søer, vandløb,
heder, ferske enge, overdrev m.m.)
internationale beskyttelsesområder (Natura 2000
områder, EFhabitatområder, fuglebeskyttelsesområder)
bilag IV arter iht. Habitatdirektivet
rødlistede plante- og dyrearter
SKOV
Indebærer planen nedlæggelse
af skov eller fredsskovspligtige
arealer?

Ikke relevant

Indsatserne i planen indebærer ikke behov
for dispensationer i forhold til dyre og
planteliv.
Der er ingen natura 2000 områder inden
for indsatsplanområdet.

Ikke relevant

-

Ikke relevant

-

Ikke relevant

-

KULTURARV OG LANDSKAB
FREDNING
Indebærer planen behov for dispensation fra fredningskendelse?
FREDNINGS- OG
BESKYTTELSESLINJER
Indebærer planen behov for dispensation for
sten- og jorddiger
skov
sø
vandløb
gravhøj
kirke
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Indsatsplanens betydning
for/påvirkning af:
LANDSKAB
Indebærer planen sløring af
landskabelige træk, herunder
afgrænsning til det åbne
land
landsbyer
karakteristiske landskabstræk (skov, gravhøj, kirke,
ådal m.m.)

Vurdering

Ikke relevant

Bemærkninger

-

BOSÆTNING OG BYKVALITET
SOCIO-ØKONOMISKE
FORHOLD
Indebærer planen ændringer i
form af
arbejdspladser
bosætning

Ikke relevant

-

Sammenfatning:
I ovennævnte screeningsskema er potentielle miljøpåvirkninger af indsatsplanen gennemgået.
Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen.

BILAG 1
Oversigtskort
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