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Miljøscreening af ny spildevandsplan 2017-2021 for Høje-Taastrup Kommune
Kort beskrivelse af planen
Denne nye digitale spildevandsplan er en overordnet plan, som ikke tager stilling til konkrete projekter. Planen indeholder en overordnet vurdering med kriterier og vilkår for hvordan kommunen behandler konkrete tilladelser.
Denne nye/reviderede spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune indeholder en opdatering og digitalisering af spildevandsdata. Borgerne kan under
”Hvad gælder for mig” se om der er planer om ændringer for en konkret ejendom. Planen indeholder desuden en række retningslinjer vedrørende forskellige emner inden for spildevandsområdet.
Spildevandsplanen implementerer kommunens strategi for regnvandshåndtering samt handlingsplanen i kommunens klimatilpasningsplan.
Lokal håndtering af regnvand er et gennemgående tema i spildevandsplanen på grund af klimaforandringer. Formålet med strategien for regnvandshåndtering er at skabe bæredygtige løsninger på baggrund af de øgede nedbørsmængder
Formålet med spildevandsplanen er desuden, at forbedre vandkvaliteten i vandløb og søer ved at begrænse udledning af forurenende stoffer.
Et af de emner der er fokus på er, at klimaforandringerne kan medføre flere overløb af urenset spildevand fra de fælleskloakerede områder. Dette kan
forebygges ved at begrænse tilledningen af overfladevand til kloakledningen i de fælleskloakerede områder. Planen indeholder derfor tiltag, der skal
fremme lokal håndtering af regnvand i de fælleskloakerede områder.
Høje-Taastrup kommune har gennemført en VVM-screening af den samlede spildevandsplan, og vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Der skal
derfor ikke udarbejdes en VVM redegørelse. Afgørelsen var offentliggjort i perioden 23.09.-21.10.2014. Kommunen har ikke modtaget klager
Begrundelse for miljøscreening
Denne miljøscreeningen er gennemført i henhold lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016 om bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer. I henhold til bekendtgørelsens § 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planen antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Til vurdering af om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet er der foretaget en screening. En screening er en oversigtlig vurdering af
det konkrete planforslag.
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Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Sæt kryds.

Nej

Ja
lille

GRUNDVAND
Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet og omfang?

middel

stor

Er påvirkningen
pos
neg

X

X

Bemærkninger

Vurderingen tager udgangspunkt i at grundvandsstanden i kommunen er stigende, og det kan få
betydning for borgerne i kommunen.
Planen vil fremme nedsivning af regnvand, og
dermed fremme den naturlige balance mellem
nedbør og grundvand. Omfanget af øget nedsivning fra boligområder vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på grundvandsstanden. Der indvindes store mængder grundvand i kommunen.
Indvinding af grundvand og lukning af kildepladser
har langt større indvirkning på grundvandsstanden.

DRIKKEVAND
Indebærer planen risiko for forurening eller anden påvirkning af
- private drikkevandsboringer
- indvindingsområder m.m.
OVERFLADEVAND
Indebærer planen udledning af overfladevand til
- sø
- vandløb
- grøft
- dræn
- naboareal m.m.
SPILDEVAND
Indebærer planen øget mængde spildevand fra

X

Tilladelser til lokal afledning af regnvand skal sikre, at der ikke sker påvirkning af grundvand og
private boringer

X

X

X

X

Planen skal medvirke til at forsinke og rense vandet lokalt inden udledning. Planen er med til at
begrænse udledning fra overløb af urenset spildevand fra fælleskloakerede områder til overfladevandet.

X

Planen betyder kun nye kloakoplande i områder
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Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Sæt kryds.
-

Nej
lille

nye husstande,
arbejdspladser,
befæstede arealer m.m.

AFFALD
Indebærer planen øget mængde affald, der kan
have betydning for gældende affaldsplan?
FORSYNING
Indebærer planen behov for tilslutning til
- el
- varme
- vand
- kloak
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.
Kan jorden være lettere forurenet (områdeklassificeret)?
TERRÆNREGULERING
Indebærer planen større jordarbejde med dannelse af overskudsjord eller behov for tilkørsel af
jord?
- flytning af jord over matrikelgrænser
- flytning af jord over ejendomsskel
- flytning af jord fra landzone til byzone
- flytning af jord fra byzone til landzone
- deponering af jord, herunder støjvolde
- jordbalance
LUFT
Indebærer planen risiko for

Ja
middel

stor

Er påvirkningen
pos
neg

Bemærkninger

med byudvikling i medfør af kommuneplanen og
lokalplaner. Det nye byområde Nærheden er bl.a.
en del af spildevandsplanen. Der kommer mere
spildevand, men der er ikke problemer med at
håndtere spildevandet.

X

X

X

X

X
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Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Sæt kryds.
- luftforurenende aktiviteter generelt,
- støv,
- vanddamp,
- udstødning m.m.
LUGT-GENER
Indebærer planen risiko for lugtforurenende aktiviteter?
STØJ-GENER
Indebærer planen risiko for
- støj fra trafik
- støj fra personer
- støj fra maskiner,
- ventilatorer m.m.
VIBRATIONER
Indebærer planen risiko for vibrationer?
SIKKERHED
Indebærer planen risikoforhold såsom
- brand
- eksplosion
- giftpåvirkning
LYS- OG REFLEKTIONSGENER
Indebærer planen risiko for gener fra
- blanke overflader,
- belysning
- trafiklys m.m.
SKYGGE OG UDSIGT
Indebærer planen gener for omkringboende i
form af skygge-påvirkning eller reduceret udsigt?

Nej

Ja
lille

middel

stor

Er påvirkningen
pos
neg

Bemærkninger

X

X

X

X

X

X

TRAFIKMÆNGDE
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Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Sæt kryds.

Nej

Indebærer planen ændring i form af øget trafikmængde. Angiv eventuelt type trafik.

X

TRAFIKSIKKERHED
Indebærer planen ændrede trafikmønstre i form
af
- fordeling af typer af trafikanter,
- oversigtsforhold,
- hastighed eller
- oplevelse af tryghed
FREDNING
Indebærer planen behov for dispensation fra
fredningskendelse?

DYRE- OG PLANTELIV
Indebærer planen behov for dispensation for
- 3-områder (søer, vandløb, heder, ferske enge, overdrev m.m.)
- internationale beskyttelsesområder (Natura
2000 områder, EF-habitatområder, fuglebeskyttelsesområder)
- bilag IV arter iht. Habitatdirektivet
- rødlistede plante- og dyrearter
DYRE- OG PLANTELIV
Indebærer planen risiko for forringelse for af dyre- og plantelivet ved spærring af
- spærring af faunapassager
- begrænsning af spredningskorridorer
- begrænsning af biologiske kerneområder

Ja
lille

middel

stor

Er påvirkningen
pos
neg

Bemærkninger

X

X

X

X

Flere LAR anlæg (Lokal Afledning af Regnvand)
kan betyde flere levesteder for dyr og planter, og
medvirke til en bedre spredning.
Færre overløb af spildevand til vandløb betyder
mindre forurening af vandløb, og dermed bliver
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Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Sæt kryds.

Nej

Ja
lille

middel

stor

Er påvirkningen
pos
neg

Bemærkninger

vandløb til et bedre levested for dyr og planter.
FREDNINGS- OG BESKYTTELSESLINJER
Indebærer planen behov for dispensation for
- sten- og jorddiger
- skov
- sø
- vandløb
- gravhøj
- kirke

SKOV
Indebærer planen nedlæggelse af skov eller
fredsskovspligtige arealer?
FRILUFTSLIV
Indebærer planen forringelser for friluftslivet ved
- primitive overnatningspladser
- støj, lys m.m

STIER
Indebærer planen etablering af nye, omlægning
eller sløjfning af
- rekreative stier
- cykelstier
LANDSKAB
Indebærer planen sløring af landskabelige træk,
herunder
- afgrænsning til det åbne land
- landsbyer
- karakteristiske landskabstræk (skov, gravhøj, kirke, ådal m.m.)

X

X

X

X

X

X

Flere LAR anlæg betyder flere blå- og grønne løsninger, som bidrager til landskabelige oplevelser.
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Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Sæt kryds.

GRØNNE OMRÅDER I BY
Indebærer planen ændringer af grønne områder
eller nær-rekreative områder i byen?
- bypark
- boldbaner
- gadekær m.m.
BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
Indebærer planen nedrivning, ombygning, sløring eller anden forringelse af bevaringsværdige
bygninger?
BY-ARTIKTONISK VÆRDI
Indebærer planen forringelse af en eksisterende
bykerne, villaområde, bebyggelse eller andet
med en samlet eller individuel arkitektonisk
værdi?
KULTURLIV
Indebærer planen risiko for ændringer eller påvirkninger af det eksisterende kulturliv?

SVAGE GRUPPER
Indebærer planen ændringer for svage grupper
som f.eks.
- kørestol-brugere
- blinde/svagtseende
- hørehandikappede m.m.
SOCIO-ØKONOMISKE FORHOLD
Indebærer planen ændringer i form af
- arbejdspladser

Nej

Ja
lille

middel

X

stor

Er påvirkningen
pos
neg

X

Bemærkninger

Grønne områder i byerne kan komme til at indgå i
LAR anlæg.

X

X

X

X

X

X
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Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Sæt kryds.
-

Nej

Ja
lille

middel

stor

Er påvirkningen
pos
neg

Bemærkninger

bosætning

8

