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Bilag 3:  

Miljøscreening af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018 – 2029. Boligområde 
Nøragervej 15, 9610 Nørager 
 

Baggrund og formål 
Nærværende miljøvurdering omhandler miljøvurderingen af et nyt tillæg til Rebild Kommunes Spilde-
vandsplan 2018-2029. 

 

Om planforslaget 
Tillægget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplansforslag 
334. 
 

Samlet vurdering 
På baggrund af lov om miljøvurdering af planer og programmer er der gennemført en screening om mil-
jøvurdering af planen. Til screeningen er nedenstående skema anvendt. Skemaet indeholder de miljøte-
maer som loven fastlægger. (Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter §§ 
1, stk. 2, 8, 10 og bilag 3)  

 

Rebild Kommune har på baggrund af screeningen konkluderet, at nærværende planforslag ikke vil have 
en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs § 8, stk. 1. 

Det begrundes med, at det vurderes at planen ikke får væsentlig indvirkning på natur, miljø eller rekrea-
tive værdier. 

Klageregler 

Miljøvurdering af planen 
Afgørelser truffet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018, kan påklages efter § 16, stk. 2. 

 

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold 
til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljø-og Fødevare-
klagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. 
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Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden den xx. Xx 2020. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du log-
ger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksom-
heder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder 
afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får be-
sked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre 
du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender 
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne 
for at blive fritaget på www.nmkn.dk.  

 

Aktindsigt 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningslo-
ven1, offentlighedsloven2 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger3. 

 

Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra 

den xx. xx 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven 
2 Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen 
3 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøop-
lysninger 

http://www.nmkn.dk/
http://www.rebild.dk/
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Screening af Forslag til Tillæg nr. 10 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 
2018-2029 
 

 

Tillæggets forhold til lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2 

 

 Ja Nej Begrundelse / Bemærkninger 
Planen er omfattet af lovens bilag 1 
og/eller bilag 2 

X   

Planen omfatter kun anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan? Fx 
lokalplaner, lokale anlægsprojekter 
og kloakplaner? 

X  Planen omfatter kun et nyt kloakopland i Nørager. 

Der er kun tale om mindre ændrin-
ger af en gældende plan? Fx et 
kommuneplantillæg? 

X  Planen er kun et tillæg til spildevandsplanen. 

Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt 

 X 

Planområdet ligger ca. 11 km fra nærmeste Natu-
ra 2000 område i Rebild Kommune; det drejer sig 
om Natura 2000 område nr. 18 Rold Skov, Lin-
denborg Ådal og Madum Sø.  
Planområdet ligger ca. 6,2 km fra nærmeste Natu-
ra 2000 område i nabokommunen Vesthimmer-
land. Det drejer sig om Natura 2000 område nr. 
30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Si-
mested og Nørre Ådal og Skravad Bæk. Pga. af-
standen vurderes det ikke, at planen vil kunne 
medføre en væsentlig påvirkning af arter og na-
turtyper indenfor Natura 2000 området.  
 

 

 Indvirk-
ning 

 

Miljøparametre Ik
ke

 r
el

ev
an

t 
N

eg
at

iv
 in

d
vi

rk
-

n
in

g
 

N
eu

tr
al

 in
d

vi
rk

-
n

in
g

 
P

os
it

iv
 in

d
vi

rk
n

in
g

 

Begrundelse / Bemærkninger 

 

Befolkning og menneskers sundhed 
Støjbelastning i og fra lokalplanom-
rådets omgivelser 

X    
Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på 
støjforhold i området. 
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Trafikstøj 

Virksomhedsstøj 

Jernbaner 

Vindmøller 

 

Sundhedstilstand X    Ikke relevant 

Svage grupper (fx handicappede) X    Ikke relevant 

Friluftsliv og rekreative interesser   X  

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for 
etablering af anlæg til håndtering af regnvand. 
Dette anlæg kan også få en rekreativ funktion. 
 

Begrænsninger og gener over for 
befolkningen 

X    
Tillægget til spildevandsplanen medfører ikke be-
grænsninger og gener over for befolkningen i om-
rådet. 

 

Biologisk mangfoldighed - herunder flora og fauna 

Dyreliv   X  

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for 
etablering af anlæg til håndtering af regnvand. 
Dette anlæg kan på sigt få betydning for vandle-
vende dyr, der ikke i dag findes i det pågældende 
landskab (landbrugsjord og skov). 
 
 

Planteliv   X  

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for 
etablering af anlæg til håndtering af regnvand. 
Dette anlæg kan på sigt få betydning for vand-
planter, der ikke i dag findes i det pågældende 
landskab (landbrugsjord og skov). 
 

Sjældne, udryddelsestruede eller 
fredede dyr, planter eller naturtyper 

  X  
Det påtænkte regnvandsbassin kan på sigt blive 
biotop for diverse vandlevende dyr og planter. 

Nærliggende Natura-2000 områder X    

Planområdet ligger ca. 11 km fra nærmeste Na-
tura 2000 område i Rebild Kommune; det drejer 
sig om Natura 2000 område nr. 18 Rold Skov, 
Lindenborg Ådal og Madum Sø. Planområdet ligger 
ca. 6,2 km fra nærmeste Natura 2000 område i 
nabokommunen Vesthimmerland. Det drejer sig 
om Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, 
Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal 
og Skravad Bæk. Pga. afstanden vurderes det 
ikke, at planen vil kunne medføre en væsentlig 
påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 
2000 området.  
 
Regnvandet bliver renset efter bedste tilgængelige 
teknologi inden det udledes. 
 

Spredningskorridorer, barrierer X    
  
Ingen påvirkning. 

Naturbeskyttelse X    Ikke relevant. 

Skovrejsning eller -nedlæggelse X    Ikke relevant. 
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Fredning X    
Der er ingen fredede naturområder i eller tæt på  
planområdet. 

 

 

Landskab og jordbund 
Landskabelig værdi, æstetiske æn-
dringer 

  X  
Der vil forekomme terrænændringer i forbindelse 
med etablering af regnvandsbassinet. Det tilpas-
ses landskabet. 

Geologiske særpræg X     

Jordforurening X    
Undersøgelse og håndtering af eventuel jordforu-
rening sker i henhold til gældende lovgivning.  
 

Jordhåndtering og flytning X    Vil foregå efter Rebild Kommunes retningslinjer. 

 

Vand 

Overfladevand, udledning til vand-
løb, vådområder eller hav 

   X 

Tillægget giver mulighed for etablering af et regn-
vandsbassin i forbindelse med det nye boligområ-
de i Nørager til at håndtere regnvandet inden ud-
ledning til Torsdals Bæk.  
Udledningen vil ske via et vådt regnvandsbassin, 
som er vurderet BAT. 

Udledning af spildevand X    

Spildevand vil i en kort periode blive afledt til 
Nørager Renseanlæg, for derefter at blive ledt til 
et moderne renseanlæg (Mariagerfjord Rensean-
læg), som erstatter Nørager Renseanlæg. 

Grundvandsforhold, nedsivning, 
øget indvinding 

X    
Regnvand fra det kommende boligområde udledes 
via bassin til Torsdals Bæk. 
 

Risiko for forurening af grundvands-
ressourcen 

X    
Regnvandsbassinet kan etableres med tæt bund, 
hvis det vurderes at kunne påvirke grundvand-
skvaliteten. 

 

Luft 
Luftforurening (støv, lugt o.a. emis-
sioner) 

X    
Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på 
luftforureningen i området. 

Emissioner fra trafik til området X    
Efter anlægsfasen, vil der ikke forekomme emis-
sioner af væsentlig karakter, sammenlignet med 
øvrig trafik i området. 

Trafik X    
Tillægget vil ikke bevirke øget trafik i området. 
  

Trafikafvikling og -belastning X    Tillægget vil ikke påvirke trafikaflastningen i om-
rådet. 

Støj X    Efter anlægsfasen, vil der ikke forekomme støj på 
grund af tillægget. 

Energiforbrug X    
Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke væ-
sentligt på energiforbrug i området. 

Sikkerhed og risiko for ulykker X    Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på 
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sikkerhed og risiko for ulykker i området. 

 

Klimatiske forhold 
Eventuel påvirkning af klima X    Ingen påvirkninger. 

 

Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier X    Tillægget ændrer eller beskadiger ikke kulturhisto-
riske værdier i området. 

Arkitektoniske værdier X    Tillægget ændrer eller beskadiger ikke arkitekto-
niske værdier i området. 

Arkæologiske værdier X    
Tillægget ændrer eller beskadiger ikke arkæologi-
ske værdier i området. 

Kirker X    Tillægget vil ikke hindre udsigten til Durup Kirke. 

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger 

X    
Der er ingen fredede eller bevaringsværdige byg-
ninger indenfor området. 

 

Ressourcer og affald 

Arealforbrug X    
Til etablering af regnvandsbassin, m.v., må der 
påregnes et mindre arealforbrug af det samlede 
byggemodningsareal. 

Energiforbrug, anlæg og drift X    Tillægget bevirker ikke et øget energiforbrug. 

Vandforbrug X    Tillægget vil ikke kræve et øget vandforbrug. 

Produkter, materialer, råstoffer, 
fornybar 

X    
Efter anlægsfasen vil der ikke være noget væsent-
ligt forbrug. 

Kemikalier, miljøfremmede stoffer X    
Der er ikke noget væsentligt forbrug i hverken 
anlægs- som driftsfasen. 

Affald, genanvendelse X    Ikke relevant. 

 

Sikkerhed 
Kriminalitet X    Ikke relevant. 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning X    Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på 
sikkerhed og risiko for ulykker i området. 

 

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold    X 
Det nye regnvandsbassin kan have en positiv ef-
fekt på de rekreative forhold i Nørager. 

Påvirkning af erhvervsliv X    Ikke relevant. 

 

Miljøvurdering Ja Nej Begrundelse / Bemærkninger 
Vurdering af, om der ud fra oven-
stående skal gennemføres en 
egentlig miljøvurdering af planen. 

 X 
Regnvandet håndteres i et vådt regnvandsbassin. 
Våde regnvandsbassiner er bedste tilgængelige 
teknologi, når det kommer til udledning.  
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Det vurderes derfor, at der ikke skal udarbejdes 
en miljøvurdering af tillægget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPI TIL 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk 

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 

Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/Formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com 

 

 


