Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24
Affaldsplanen er omfattet af ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer” nr. 936 af 3. juli 2013, idet den
indeholder en ombygning af kommunens genbrugsplads.
En genbrugsplads er omfattet af lovens Bilag 4, pkt. 11 b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Ombygningen af genbrugspladsen består
i et helt nyt anlæg, hvor genbrugspladsen bygges op i betonmoduler. Anlægget skal placeres samme sted som den nuværende
genbrugsplads.
Det vurderes, at disse ændringer kan være til skade for miljøet, med mindre det med en hensigtsmæssig udførelse og indretning af
pladsen sikres, at der ikke forekommer uacceptable påvirkninger af omgivelserne. Derfor er anlægget af genbrugspladsen omfattet
af Bilag 4, pkt. 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 3 eller 4, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive
udført, når de kan være til skade for miljøet.
Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.
Ændringen af genbrugspladsen giver derfor anledning til, at der skal gennemføres en miljøvurdering af affaldsplanen, såfremt den
må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Derfor gennemføres nedenstående miljøscreening, som grundlag for at afgøre, om dette er tilfældet eller ej.
Udover anlæg af en ny genbrugsplads indeholder Affaldsplanen målsætninger om øget genanvendelse. Screeningen indeholder
derfor også vurderinger angående disse målsætninger, i tilfælde af at de opnås ved øget husstandsindsamling.
Konklusion
På grundlag af miljøscreeningen vurderes, at det må antages, at realiseringen af Affaldsplan 2014-24 ikke kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Derfor er der grundlag for at afgøre, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Affaldsplan for Rebild
Kommune 2014-24 efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljøscreening
- i henhold til Bekendtgørelse nr. 936 af 03.07.2013 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Rebild Kommune
Dato
Projektbeskrivelse

Forslag til Affaldsplan 2014-24

Miljøvurderingspligt

Ja

Er planen omfattet af lovens §
3 stk. 1.1

x

Nej

Anlæg af genbrugsplads til
affaldshåndtering

Er planen omfattet af lovens §
3 stk. 1.2

X

Er planen omfattet af lovens §
3 stk. 1.3

X

Er planen omfattet af lovens §
3 stk. 2
Er planen omfattet af lovens §
3 stk. 3

Bemærkninger

Anvendelse af et mindre
område på lokalt plan til
anlæg af genbrugsplads

x

x

Berørte myndigheder
Rebild Kommune
•
Miljømyndighed (Center Natur og Miljø: Natur, Virksomhed, Spildevand, Grundvand)

Udløser
miljøvurdering

Bør undersøges

Væsentlig
påvirkning

Positiv påvirkning

Ikke væsentlig
påvirkning

Ingen betydning

Ved screeningen skal
konsekvenserne ved planens
gennemførelse vurderes for
følgende forhold både i og
uden for lokalplanområdet:

Bemærkninger og
begrundelser for vurderingerne

Befolkning og
menneskers sundhed
x

Hvis indsamling af mere emballage og organisk affald
realiseres i planperioden, vurderes det at befolkningen kan
blive udsat for flere støjpåvirkninger.

Støjpåvirkning
Sundhedstilstand
Svage grupper (fx
handicappede)
Friluftsliv og rekreative
interesser

x
x

Bedre tilgængelighed for alle på den nye genbrugsplads.

x

Biologisk mangfoldighed herunder flora og fauna

Dyreliv
Planteliv
Sjældne,
udryddelsestruede eller
fredede dyr, planter
eller naturtyper
Nærliggende Natura2000 områder
Spredningskorridorer,
barrierer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning eller nedlæggelse
Fredning

x
x
x

x
x
x
x
x

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi,
æstetiske ændringer
Geologiske særpræg
Jordforurening
Jordhåndtering og
flytning

x

Arealet til den nye genbrugsplads anvendes også i dag til
genbrugsplads.

x
x
x

Vand

Overfladevand,
udledning til vandløb,
vådområder eller hav
Udledning af spildevand

X

På den nye genbrugsplads påtænkes det at anlægge et
forsinkelsesbassin med membran til overfladevand og perkolat
fra haveaffald, så det nedsives uden for området med særlige
drikkevandsinteresser.

x

På den nye genbrugsplads påtænkes det at anlægge et
forsinkelsesbassin med membran til overfladevand og perkolat
fra haveaffald, så det nedsives uden for området med særlige
drikkevandsinteresser.
På den nye genbrugsplads påtænkes det at anlægge et
forsinkelsesbassin med membran til overfladevand og perkolat
fra haveaffald, så det nedsives uden for området med særlige

x

Grundvandsforhold,
nedsivning
Risiko for forurening af
grundvandsressourcen

x

Bemærkninger og
begrundelser for vurderingerne
Udløser
miljøvurdering

Bør undersøges

Negativ påvirkning

Positiv påvirkning

Ikke væsentlig
påvirkning

Ved screeningen skal
konsekvenserne ved planens
gennemførelse vurderes for
følgende forhold både i og
uden for lokalplanområdet:

Ingen betydning

drikkevandsinteresser.

Luft
x

Hvis husstandsindsamling af flere fraktioner realiseres,
vurderes det at medføre øget luftforurening. Dog betyder
realiseringen af planen samtidig at mængden af affald til
forbrænding nedsættes med faldende luftforurening til følge.

x

Hvis husstandsindsamling af flere fraktioner realiseres,
vurderes det at medføre mere trafik.

Luftforurening (støv, lugt
o.a. emissioner)
Emissioner fra trafik til
området

x

Trafik

x

Trafikafvikling og belastning
x

Støj

Den nye genbrugsplads vil give bedre pladsforhold så bilkøer
og trængsel minimeres.
Den nye plads vil give bedre pladsforhold så bilkøer og
trængsel minimeres.
Hvis husstandsindsamling af flere fraktioner realiseres,
vurderes det at medføre øget støjpåvirkning.
Indsamling af organisk husholdningsaffald vurderes at kræve
et øget energiforbrug i form af øget dieselforbrug til
renovationsbilerne.

x

Energiforbrug
Klimatiske forhold

Eventuel påvirkning af
klima
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier
Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier
Kirker
Fredede eller
bevaringsværdige
bygninger

x

x
x
x
x
x

Ressourcer og affald

Arealforbrug

x

Arealet har allerede anvendelse som genbrugsplads.
x

Indsamling af organisk husholdningsaffald vurderes at kræve
et øget energiforbrug i form af øget dieselforbrug til
renovationsbilerne.

Energiforbrug, anlæg og
drift
Vandforbrug

x
x

Produkter, materialer,
råstoffer
Kemikalier,
miljøfremmede stoffer

x

En hovedmålsætning i Affaldsplanen er at forbrænde mindre
affald og øge udnyttelsen af de værdier og ressourcer, der er i
affaldet. Dette medfører reduceret ressourceforbrug til
fremstilling af nye produkter.
Affaldsplanen skal være med til at skabe øget fokus på korrekt
sortering og håndtering af affald med farlige og
miljøfremmede stoffer.

x

En hovedmålsætning i Affaldsplanen er at forbrænde mindre
affald og øge udnyttelsen af de værdier og ressourcer, der er i
affaldet. Dette medfører reduceret ressourceforbrug til
fremstilling af nye produkter.

Affald, genanvendelse
Sikkerhed
Kriminalitet
Brand, eksplosion,
giftpåvirkning
Miljøvurdering
Vurdering af, om der ud
fra nedenstående skal
gennemføres en egentlig
miljøvurdering af planen.

X
X
ja

nej

Begrundelse/bemærkninger

X

På baggrund af ovenstående screening vurderes det, at
affaldsplanen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der
er flere tilfælde der vurderes til at have negativ påvirkning,
men overvejende vil realiseringen af Rebild Kommunes
Affaldsplan 2014-24 have positiv miljøpåvirkning med: mindre
affald til forbrænding, bedre udnyttelse af ressourcer og
værdier i affaldet og øget fokus på at affald med farlige stoffer
sorteres og håndteres korrekt.

