Skema til projektafgrænsning
Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning
Projektansvarlig: TRI (Rune)
Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017
Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017
Kommuneplantillægget udpeger de områder, hvor der skal ske indsats for at afværge oversvømmelse
f.eks. ved skybryd. Kommuneplantillægget fastlægger også krav til kortlægning og planlægning for
håndtering af overfladevand ved nye planområder. Kommuneplantillæggets indsatsområder er:
Skørping
Mosevej og Søndre Banevej
Støvring
Mastrup Søerne
Støvring
Borups Allé
Støvring
Hobrovej – mod Jernbane-gade samt
Kærvej under jernbanen
Terndrup
Aalborgvej ved Terndrup Møllesø
Støvring
Neptunvej – erhverv
Hjeds
Byen
Aare-strup
Stubberup-vej
Øster Hornum
Nibevej – ved hallen
Suldrup
Himmerlandshave – Ældrecenter
Suldrup
Veggerby – vest for Suldrup Sø
Nørager
Spurvevænget
Sørup
Sørup eller lignende problem-stillinger
Blenstrup
Blenstrup Skole
Oplev
Byen
Udpegningerne kan ses på kortet herunder.

Kort med indsatsområder:

Screening
Hvis alle spørgsmål kan besvares med kryds i ”grønt felt” giver den indledende screening ikke anledning til
at der skal udarbejdes en Miljøvurdering (MV) af projektet.
Spørgsmål

Afdeling

Bemærkninger

Plan/Miljø

J NEJ
A
x

Planen omfatter kun
anvendelsen af mindre
områder på lokalt plan?
F.eks. lokalplaner, lokale
anlægsprojekter og
kloakplaner?
Der er kun tale om mindre
ændringer af en gældende
plan? F.eks. et
kommuneplantillæg?

Plan/Miljø

X

Kommuneplantillægget revidere den eksisterende
klimaplan i kommuneplan 2017. Ændringerne består i
en ændret prioritering af indsatsområder (områder
hvor der skal ske en indsats for at afværge
oversvømmelser ved f.eks. skybryd). Ændringerne
består også i skærpede krav til kortlægning og
planlægning for håndtering af overfladevand ved nye
planområder.

Kommuneplantillægget omfatter hele kommunen

Påvirker planen et
internationalt
naturbeskyttelsesområde?
Giver planen mulighed for
anlægsprojekter omfattet af
lovens bilag 3 og 4?

Natur

Har projektet indvirkning
eller relevans for andre
projekter og aktiviteter,
eller anden planlægning?
Eks. Hvis planen vil få
væsentlig indflydelse på et
område der i
kommuneplanen er udlagt
til naturgenopretning.

Plan/
Natur

Natur

X

X

Kommuneplantillægget kan betyde at der udarbejdes
anlægsprojekter omfattet af bilag 2 pkt 10g Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af
vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

X

Kommuneplantillægget vil få betydning for
håndtering af regnvand og opstigende grundvand i
fremtidige lokalplaner og i spildevandsplanen.

Ved tvivl om projektets ændringer eller påvirkninger af miljøet?
Nedenstående skemaer udfyldes. Ved tvivl om en mulig miljøpåvirkning sendes skemaet videre til den
ansvarlige for det pågældende miljøområde internt i forvaltningen. Ved tvivl om graden af miljøpåvirkning
foretages evt. yderligere undersøgelser og evt. eksterne parter høres.
Vurdering af projektets påvirkning
I henhold til bekendtgørelsen skal der screenes for påvirkninger. Bekendtgørelsen skelner ikke mellem
positive eller negative påvirkninger, men blot om påvirkningen vurderes som væsentlig. I tilfælde af en
positiv påvirkning bør der laves en kort beskrivelse i feltet – bemærkninger. Ansvarlig for de enkelte
parametre sætter √ ved sin signatur efter udfyldelse af skemaet.

Screeningsskemaer:
Parameter

Ansv.

Nej

Ressourcer
Forbrug af energi
og natur

Miljø

Ja i
mindre
grad
x

Klima

Miljø

X

Biologisk
mangfoldighed
Flora og fauna

Miljø

X

Ja i væsentlig
grad

Bemærkninger

Målet med
kommuneplantillæggets del
om kortlægning og
planlægning i forbindelse
med nye planer er skabe
områder som ud over
håndtering af overfladevand
giver natur- og rekreative
værdier.
Målet med
kommuneplantillæggets del
om kortlægning og
planlægning i forbindelse
med nye planer er skabe
områder som ud over
håndtering af overfladevand
giver natur- og rekreative
værdier.
Målet med
kommuneplantillæggets del
om kortlægning og
planlægning i forbindelse
med nye planer er skabe
områder som ud over
håndtering af overfladevand
giver natur- og rekreative
værdier.
Der er ikke fastsat konkrete
indsatser i risikoområder. På
virkningen af flora og fauna
vil blive undersøgt når den
konkrete indsats bliver
fastlagt.

Affald
Mængder,
miljøfarlige stoffer,
genanvendelighed
Grundvand/drikke
vand
Indsatskortlægning, boringer

Miljø

Miljø

X

X

En stor del af
risikoområderne ligger
indenfor Nitrat Følsomt
Indvindingsopland og/eller
Særlig Følsomme
Drikkevandsområder. Når de

Evt.
høring

Spildevand
Overfladevand,
nedsivning

Miljø

Luft
Emissioner og lugt
Støj og vibrationer

Miljø

X

Miljø

X

Jord
Forurening
Trafik
Belastning og
sikkerhed
Natur, geologi og
landskab
Områder under
særlig beskyttelse
(§3, EU,
Internationalt eller
særlig
bevaringsværdi)

Miljø

X

konkrete indsatser fastlægges
skal påvirkningen af
drikkevandsressourcerne
afklares og projekterne skal
tage hensyn til
drikkevandsressourcerne.
En del af målet med
kommuneplantillægget er at
reducere behovet for
etablering af kloak til
håndtering af overfladevand
ved kortlægge og planlægge i
forbindelse med udarbejdelse
af nye planforslag

X
X

X

Området ved Mosevej i
Skørping ligger direkte op til
natura 2000-område nr. 18
Rold Skov, Lindenborg Ådal
og Madum Sø. Området i
Oplev ligger ca. 300 m fra
samme natura-2000 område.
Begge områder er også
udpeget i den nuværende
klimatilpasningsplan.
Kommuneplantillægget vil
ikke påvirke natura-2000
områder, da det fastlægger,
hvordan de forskellige
indsatser skal gennemføres. I
forbindelse med de konkrete
indsatser skal en evt.
påvirkning af Natura-2000
områder afklares.
I flere af de udpegede
områder findes beskyttet
natur.
De konkrete indsatser er ikke
fastsat, men de skal tilpasses

naturværdierne, så de så vidt
muligt kan gennemføres uden
dispensation fra NBL.
Kulturarv Fortidsminder
Kulturarv Bebyggelse
Sundhed –
velfærd
Rekreative arealer,
stiforbindelser,
udsigt til/adgang
til natur

X
X
X

Målet med
kommuneplantillæggets del
om kortlægning og
planlægning i forbindelse
med nye planer er skabe
områder som ud over
håndtering af overfladevand
giver natur- og rekreative
værdier.
Vil ét eller flere af disse punkter få negativ betydning for projektets indvirkning på miljøet? Nej

Endeligt resultat af screening
Resultat
Der skal foretages en miljøvurdering af projektet
Eventuelle kommentarer:

Ja

Nej
x

Ansv. signatur
TRI

