NOTAT
TMC - Natur og Miljø

16-03-2017

Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan for 2. planperiode 20162021, Vasby Mose og Sengeløse Mose, Natura 2000 område nr. 140, Habitatområde
H124
Planens indhold og formål:
Høje-Taastrup Kommune har på baggrund af de statslige Natura 2000-planer for 2. planperiode 2016-2021 (Natura 2000 plan nr. 140 Vasby Mose og Sengeløse Mose, Habitatområde
H124) udarbejdet en kommunal Natura 2000-handleplan for samme periode.
Den kommunale Natura 2000 handleplan omfatter forslag for perioden 2016-2021. Handleplanen er udarbejdet på grundlag af den statslige Natura 2000-plan for Vasby Mose og Sengeløse Mose for samme periode. Handleplanen har til formål at bevare og fremme de naturtyper
og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats
for naturtyperne rigkær og tidvis våd eng. Til sikring af naturtypernes areal og til at skabe
sammenhæng mellem forekomsterne forventes tiltag som rydning af uønsket opvækst, forbedring af hydrologi, græsning eller høslæt, tørveskrab og bekæmpelse af invasive arter.
Forslaget til den kommunale handleplan har været i offentlig høring i perioden fra den
27.10.2016 til den 22.12.2016, hvor den har kunnet ses på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.
Lovgrundlag:
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og
programmer, jf. lovbek. nr. 1533 af 10. december 2015) og miljømålsloven (Lov om miljømål
m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbek. nr. 1531 af 8. december 2015),
skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for
projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Ifølge § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan
eller alene medfører mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, kun gennemføres
en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nærværende Natura 2000 handleplan er omfattet af
miljøvurderingslovens § 3, stk.2, og har foretaget en screening af de kommunale forslag.
Screeningen har til formål at klarlægge om den kommunale handleplan bevirker væsentlige
miljøpåvirkninger.
Screeningsskema
Plan/Projekt:
Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose
Ansvarlig sagsbehandler (AS): HVO

Ikke aktuelt/
Ikke væsentlig indvirkning

Indvirkning

Væsentlig
indvirkning
(medfører miljø-rapport)

Begrundelser/bemærkninger:
Vurderinger af de enkelte forhold mv.
Cheklisten har til formål at foretage en vurdering af, hvorvidt et forslag til plan eller
program har væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negative, og der skal tages hensyn
til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter.

1.

Planens karakteristika: Natura 2000-handleplan

I hvilket omfang danner planen grundlag for projekter og andre aktiviteter
med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.


Nærværende Natura 2000 handleplan omfatter forslag til Natura 2000-handleplan
for perioden 2016-2021. Handleplanen er udarbejdet på grundlag af den statslige
Natura 2000-plan for samme periode.

x

Handleplanen har til formål at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne rigkær og tidvis våd eng. Til sikring af naturtypernes areal og til at skabe sammenhæng mellem forekomsterne forventes tiltag som rydning af uønsket
opvækst, forbedring af hydrologi, græsning eller høslæt, tørveskrab og bekæmpelse af invasive arter.

Planens hovedformål

I hvilket omfang har planen indflydelse
på andre planer, herunder også planer

Handleplanen er ikke i modstrid med den kommunale vandområdeplan.
x

Sagsbehandler
HenrietteVo

Doknr.
62290/17

Sagsnr.
17/4800

som i et hierarki.
Samspil med andre relevante planer
Hvilken relevans har planen for integrering af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Hovedmålet er at de to planer skal understøtte hinanden.






0-alternativ
Gennemførelse af plan

Er der miljøproblemer af relevans for
planen.


Området er i dag under tilgroning.
x

Nuværende miljøtilstand

Hvilken relevans har planen for gennemførelse af andre miljølovgivning
2.

Handleplanen skal arbejde for gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter i Natura 2000 området.

x

Handleplanen forhindrer ikke gennemførelse af de kommunal kommunale vandområdeplan eller andre vandløbsrelaterede planer.

x

Kendetegn ved indvirkningen og det område der bliver berørt:

Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.

Indvirkningens kumulative karakter.
(besvares når de enkelte miljøpåvirkninger er fastlagt nedenfor).
Bevares i forhold til om
der er kumulativ effekt
indenfor en enkelt miljøpåvirkning i sig selv.

Besvares i forhold til om
flere forskellige som i sig
selv måske er mindre
miljøpåvirkninger men
som samlet set vil kunne
være væsentlige.
Indvirkningens grænseoverskridende
karakter.

Landegrænser
Faren for menneskers sundhed og miljøet.

Sundhedsrisiko (forbedring og/eller forringelse
af levevilkår)

Forureningsrisiko
Indvirkningens størrelsesordning og
rumlige udstrækning (det geografiske
område og størrelsen af den befolkning,
som kan blive berørt).
3.
Værdien og sårbarheden af det

Planens initiativer vil medvirke til at bevare og fremme de naturtyper og arter, som
området er udpeget for at beskytte. Hvis planens initiativer ophører, må det forventes, at der igen sker en tilgroning m.m. af området. Virkningen må således betegnes som reversibel.

x

Med vedtagelse af den kommunale handleplan vil den understøtte øvrige planers
tiltag og indvirkning og dermed fremme naturindholdet i Natura 2000-området.

x



Ingen
x
Ingen.
x

x

Handleplanen omfatter et areal på 109 ha. Der forventes ingen miljømæssig påvirkning af de omkringboende.

område, som kan blive berørt, som følge af:

Særlige karakteristiske naturtræk

Overlap med eksisterende planrammer, men ingen konflikter.
x







Landskabelige værdier
Sprednings korridorer
Biologiske kerneområder
Bygge- og beskyttelseslinjer
Arealanvendelse (særligt
værdifulde landbrugsområder mv.)

Særlig karakteristisk kulturarv

Fredninger

Kirkeomgivelser

Kirkebyggelinjer

Kulturhistoriske værdier

Overskridelse af miljøkvalitetsnormer
eller grænseværdier.

Støj

Vibrationer

Lugt

Forurenet jorde

Lysforurening
Intensiv arealudnyttelse
Indvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan

Natura 2000

Bilag IV arter

Beskyttet natur

Beskyttede vandløb

Behov for miljøvurdering

Overlap med eksisterende planrammer men ingen konflikt
x

Ikke væsentlig indvirkning i forhold til miljøkvalitetsnormer.
x

x

Der forventes ikke væsentlige ændringer i driftsforholdene.
Planen skal sikre implementering af Natura 2000 målsætningerne.

x

Nej

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2.
Kommunen vurderer med baggrund i screeningen, at den kommunale Natura
2000-handleplan ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den vil ikke kunne
påvirke det internationalt udpegede naturbeskyttelsesområde væsentligt. Med
handleplanens initiativer vil kunne skabes et større areal og sammenhæng for naturtyperne rigkær og tidvis våd eng.
Handleplanens initiativer som rydning af uønsket opvækst, forbedring af hydrologi,
græsning eller høslæt, tørveskrab og bekæmpelse af invasive arter forventes ikke
at medføre væsentlige ændringer for miljøet, befolkningen eller området som helhed.

Vejledning:
Ved udfyldelse af skemaet bør man stille sig selv spørgsmålet: Hvilke konsekvenser får planens eller programmets gennemførelse for de enkelte parametre, både i og uden for planområdet?
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Der skal foretages en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ud fra 3 kategorier:





Ikke aktuelt/Ikke væsentlig indvirkning: hvis en af de listede parametre vurderes ikke
at være relevante i forhold til den pågældende plan.
Indvirkning: Hvis planen vurderes kun at medføre en uvæsentlig påvirkning af miljøet.
Eksempel: En plan, der giver mulighed for et mindre byggeri, og som kun får uvæsentlig betydning for trafikken.
Væsentlig indvirkning: Hvis planen giver anledning til nogle væsentlige miljøpåvirkninger, er f.eks. kræver at der i planen indbygges nogle foranstaltninger til minimering af
påvirkningen.

Vurderingerne af de enkelte parametres væsentlighed skal begrundes.
Et (eller flere) krydser i det røde felt (Væsentlig indvirkning) betyder, at planen er omfattet af
kravet om miljøvurdering.
Flere kryds i det hvide felt (Indvirkning) kan betyde, at planen er omfattet af kravet om miljøvurdering. Mange miljøpåvirkninger, som skal miljøvurderes (indvirkningens kumulative karakter).
Kryds i det grønne felt kan ikke føre til, at planen er omfattet af kravet om miljøvurdering.
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