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Afgørelse om ikke miljøvurdering; screeningsafgørelse
Holbæk Kommune træffer hermed afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af tillæg nr. 4
vedr. nyt erhvervsområde syd for Regstrup til spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020. Afgørelsen er i henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(lbk. nr. 1225 af 25. oktober 2018).
Afgørelsen annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside fra den 15-03-2019 og kan påklages (se klagevejledning). Klagefristen er den 10-05-2019.
Tillæg til spildevandsplan nr. 4 udarbejdes som følge af lokalplan nr. 14.11 og Kommuneplantillæg 7.
Kommuneplantillægget omhandler udlæg af et nyt erhvervsområde syd for Regstrup, hvor lokalplan 14.11
omhandler Biogasanlæg ved Snævre. Lokalplan nr. 14.11. og kommuneplantillæg 7 omfatter et areal,
hvor der tidligere primært har været landbrugsdrift.
Tillægget til spildevandsplanen omfatter håndtering af spildevand i erhvervsområdet. Tag- og overfladevand skal i videst mulige omfang nedsives på privat grund i erhvervsområdet. Området bliver som udgangspunkt ikke spildevandskloakeret hvorfor sanitært spildevand skal håndteres i samletanke. Vejvand
må ikke nedsives da det vil være i modstrid med Kommuneplan 2017. Nedsivning af vejvand via grøfter er
derimod acceptabelt, da nedsivningen på den måde ikke bliver koncentreret et sted, men spredt over et
større område, og på den måde ikke kun belaster ét område, men spredes ud over større arealer. Ved
nedsivning via vegetationsdækkede grøfter sikres der også en vis tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer i vegetationen, som ved nedsivning gennem anlæg/faskine i modsat fald ikke ville tilbageholdes på
samme vis. Hvis det i enkeltstående tilfælde er noget nær umuligt at komme af med vejvandet på anden
måde, vil kommunen på baggrund af en konkret trusselsvurdering overveje nedsivning, dog altid med krav
om at der før nedsivningen etableres et bassin efterfulgt af sandfang og olieudskiller.

Begrundelse for afgørelsen
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 1225 af 25.
oktober 2018) § 8, stk. 2, nr. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer
kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at tillæg nr. 4 til spildevandsplanen må betragtes som en plan, der
fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og derfor kan være omfattet af kravet om miljøvurdering.
Holbæk Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering
jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte. Dette tillæg til spildevandsplan vurderes på baggrund af screeningen,
ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen ikke berører andre myndigheder, hvorfor der ikke er foretaget høring før der træffes screeningsafgørelse.
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Holbæk Kommune har lagt vægt på, at sanitært spildevand og vejvand ikke må nedsives da området er
udpeget til OSD og indvindingsopland. Herved hindres grundvandsforurening. Ved lokal nedsivning at
tagvand vil der sikres en fortsat grundvandsdannelse i området under kontrollerede forhold.
Habitatbestemmelser
Jf. habitat bekendtgørelsen1 og tilhørende vejledning rummer administrationen af Natura 2000-områderne
en række hovedprincipper:
• Krav om foreløbig vurdering af planer og projekter med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
• Krav om konsekvensvurdering, hvis den foreløbige vurdering viser, at en plan eller
projekt kan medføre en væsentlig påvirkning.
• En konsekvensvurdering skal kunne afvise, på videnskabeligt grundlag, at der vil
ske væsentlig negativ påvirkning af udpegningsgrundlag i Natura 2000-området samt af den økologiske
funktionalitet for arter på EF-habitatdirektivets bilag IV.
• Planer og projekter, der ikke kan afvises at ville skade et Natura 2000område, kan ikke vedtages.
• I ganske særlige og begrænse de tilfælde er der dog mulighed for at fravige
beskyttelsen. Fraviges beskyttelsen kræves kompenserende foranstaltninger.
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at realiseringen af tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2020 ikke
kan have nogen væsentlig negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, som indgår i Natura 2000-område 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å eller Natura 2000-område 247
Egernæs med holme og Fuglsø. Bilag IV-arter vil heller ikke blive væsentligt negativt påvirket, hvorfor det
er vurderet, at der ikke er behov for en konsekvensvurdering.

Du kan se Holbæk Kommunes screening sidst i denne afgørelse.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 8 uger
efter tilladelsen er meddelt.
Klageberettigede er jf. lovens § 50: miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Du klager via Klageportalen, som du kan finde her: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/
miljoe-og-foedevareklagenaevnet. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus´ hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager,
skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes
din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i
nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.
Klagenævnet 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 Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune.

1

Bekendtgørelse nr 1240 af 24/10/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter
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Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan
fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.
En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige at afgørelsen kan udnyttes, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet. Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen
Anne Sofie Olsen
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Screening for miljøvurdering
Lovgrundlag &

Ja

Nej

Bemærkninger

Indledende screening
Er planforslaget eller programmet omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 1 og/eller 2?

Ikke omfattet
x

(§8, stk. 1., nr. 1)
Kan planforslaget eller programmet påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt?

Tillægget til spildevandsplanen vil ikke have væsentlig
påvirkning på et internationalt beskyttelsesområde.
x

(§8, stk. 1, nr. 2)
Fastlægger planforslaget i øvrigt rammer for fremtidige anlægstilladelser

Tillægget til spildevandsplanen muliggør etablering af
spildevandskloakering
x

(§8, stk. 2, nr. 2)

Konklusion

Tillægget til spildevandsplanen vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes
derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
-

-

Regnvand håndteres på de enkelte grunde.
Nedsivning af vejvand til ikke blive accepteret da området er
beliggende i OSD og i indvinginsoplandet til to vandværker.
Nedsivning af vejvand vil accepteres da det er i modstrid med
kommuneplan 2017.
Sanitært spildevand fra erhvervsområdet ledes til samletank
eller til fælleskloakken. Spildevandet vurderes derfor ikke at
indvirke på miljøet da det håndteres efter gældende regler.

Dato for mv-høringsfrist af
øvrige myndigheder

Screening

Ikke relevant/ikke
væsentPåvirklig påning
virkning
(Mulig)
væsentlig miljøpåvirkning

Holbæk Kommune vurderer at tillæg nr. 4 til spildevandsplanen ikke
berører andre myndigheder
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Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning
mv. og/eller uddybning af, hvad der bør vurderes nærmere.
Planforslaget eller
programmets indvirkning på miljøet

Miljøparametre

Bymiljø & landskab
1 Landskabelig værdi,
herunder visuel effekt

X

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at have betydning for de landskabelige værdier

2 Grønne områder

X

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at have betydning grønne områder

3 Arkitektonisk udtryk

X

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at have betydning for de arkitektoniske udtryk

4 Kystlinjen, herunder
visuel effekt

x

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at have nogen
visuel effekt

5 Landskabets geologi

x

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at have nogen
betydning for landskabets geologi

6 Lys og/eller refleksion

x

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at skabe gener
mht. lys eller refleksion
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7 Oplag, materialer, maskiner.

x

I forbindelse med etablering af spildevandsanlæg til erhvervsområdet kan der midlertidigt ske oplag af materialer
eller opstilling af maskiner. Det skal dog håndteres uden at
være til gene for omgivelserne.

8 Landbrugsinteresser

x

Etablering af et erhvervsområde og dertilhørende spildevandsanlæg har betydning for fremtidige brug af de berørte
arealer, da de tidligere blev benyttet til landbrugsdrift, men
nu overgår til erhvervsområde.

9 Lavbundsjorder

x

Der er ikke registreret lavbundsjorder indenfor området dækket af tillægget til spildevandsplanen.

10 Råstofinteresser

x

Der er ingen råstofinteresser inden for området.

11 Skovbyggelinje, herunder visuel effekt

x

Området ligger ikke indenfor skovbyggelinje.

12 Indendørs støj påvirkninger

x

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at have betydning for indendørs støj.

13 Svage grupper f.eks.
handicappede

x

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at have betydning for svage grupper etc.

14 Friluftsliv og rekreative interesser

X

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen

15 Begrænsninger og
gener overfor befolkningen

x

Tillægget til spildevandsplanen medfører ikke gener for befolkningen.

16 Sundhedstilstanden

x

Der er ingen afledt sundhedsrisiko forbundet med tillægget til
spildevandsplanen da tillægget netop skal sætte rammerne
for håndtering af spildevand.

Befolkningens sundhed / sikkerhed
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17 Brand, eksplosion,
giftpåvirkning

x

Ingen risiko for eksplosion eller giftpåvirkning som følge af
tillægget til spildevandsplanen.

18 Ulykker

x

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen

19 Dyreliv

X

Der er ikke konstateret særlig dyreliv inden for planområdet
herunder heller ikke bilag lV arter.

20 Planteliv

X

Der er ikke registreret særlige plantearter indenfor planområdet

21 Sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper

X

Se pkt. 19.

22 Internationale naturbeskyttelsesområder
dvs. habitatområder og
fuglebeskyttelsesområder

X

Området er opland til Natura 2000 område men tillægget til
spildevandsplanen vil ikke påvirke de beskyttede områder
herunder natur- eller fuglebeskyttelsesområder.

23 Spredningskorridorer

X

Tillægget til spildevandsplanen påvirker ikke spredningskorridorer og passager i det åbne land.

24 Naturbeskyttelse

x

Se punkt 19, 20 og 23.

25 Skovrejsning og/eller
skovnedlæggelse, fredskov

X

Området er udpeget til område uønsket for skovrejsning. Tillægget til spildevandsplanen vil ikke have brydning for skovrejsning, skovnedlæggelse eller fredskov.

26 Søbeskyttelseslinje
og/eller åbeskyttelseslinje

x

Der er ikke søbeskyttelseslinje og/eller åbeskyttelseslinje inden for planområdet.

Natur

Forurening
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27 Lugt

x

Tillægget til spildevandsplanen vil ikke medføre lugtgener.

28 Støjbelastning og vibrationer

x

Der vil ikke opstå støjgener i forbindelse med det færdige
planforslag. Der kan forekomme støj og vibrationer i forbindelse med anlægsfasen, det skal dog holdes inden for de
lovlige tidspunkter og rammer.

29 Jordforurening, jordhåndtering og flytning

x

Der er ikke registreret jordforurening eller formodning derom
indenfor arealet.

30 Risiko for jordforurening

x

Ikke relevant i forhold til dette tillæg til spildevandsplanen

31 Overfladevand, herunder påvirkningerne af
søer, vandløb og vådområder

X

Der er ikke søer, vandløb og vådområder inden for området.

32 Udledning af spildevand

X

Vand

Regnvandet håndteres inden for planområdet ved at ledes til
regnvandsbassin. Overfladevandet vil således ikke umiddelbart påvirke nærliggende søer eller vandløb. C. 500 meter
øst- sydøst for planområdet løber det målsatte vandløb Regstrup Å.
Det sanitære spildevand kan ledes til sametank eller til spildevandskloakken.
Nedsivning af vejvand kan ikke accepteres men nedsivning
af vejvand via grøfter er derimod acceptabelt, da nedsivningen på den måde ikke bliver koncentreret et sted, men
spredt over et større område, og på den måde ikke kun belaster ét område, men spredes ud over større arealer. Ved
nedsivning via vegetationsdækkede grøfter sikres der også
en vis tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer i vegetationen, som ved nedsivning gennem anlæg/faskine i modsat
fald ikke ville tilbageholdes på samme vis. Hvis det i enkeltstående tilfælde er noget nær umuligt at komme af med vejvandet på anden måde, vil kommunen på baggrund af en
konkret trusselsvurdering overveje nedsivning, dog altid med
krav om at der før nedsivningen etableres et bassin efterfulgt
af sandfang og olieudskiller.

33 Grundvandsforhold

X

Planområdet ligger i ”Område med særlige drikkevandsinteresser” (OSD) og i indvinginsoplandet til Nr. Jernløse Vandværk og Regstrup Vandværk. Nærmeste vandværksboringer
(DGU nr. 205. 258 og 205.259) ligger 400 meter nordvest for
planområdets nordlige afgrænsning.
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34 Risiko for grundvandsforurening

X

Da alt sanitært spildevand håndteres ved opsamling i samletanke eller afledning til kloak vurderes det at tillægget til spildevandsplanen ikke vil påvirke grundvandet i negativ retning. Vejvand vil af hensyn til grundvandsbeskyttelsen ikke
blive tilladt nedsivet, se punkt 32. For sat sikre en fortsat
grundvandsdannelse i området vil der være krav om lokal
håndtering af regnvand.

35 Trafikafvikling / belastning

X

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen.

36 Trafikstøj

x

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen.

37 Emissioner fra eks.
trafik til og fra området?

x

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen.

38 Energiforbrug (trafik)

x

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen.

39 Trafiksikkerhed

x

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen.

40 Kulturhistorisk værdi,
herunder kulturmiljøer

x

Området er ikke udpeget som kulturmiljø, og der vil ikke ske
påvirkning af kulturmiljøer ved at området kloakeres eller
spildevand ledes til samletanke.

41 Kirker herunder kirkeomgivelser og kirkeindsigt.

x

Planforslagenes område omfatter ikke kirkeomgivelser eller
kirkeindsigtslinjer.

42 Fredede eller bevaringsværdige bygninger

x

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen.

Trafik

Kulturarv
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43 Fortidsminder og arkæologi

x

Inden for planområdet er der bevaringsværdige stendiger.
Tillægget til spildevandsplanen har ikke negativ betyd for
stendigerne. Kommende tilladelser til evt. etablering af samletanke el. andet vil varetage interesserne omkring sten digerne så de ikke beskadiges. Tillægget til spildevandsplanen
har derfor ikke påvirkning på fortidsminder og arkæologi

Ressourcer og affald
44 Arealforbrug

x

Området udlægges til erhvervsområde og tillægget til spildevandsplanen muliggør arealforbrug til spildevandsanlæg,
herunder samletanke mv.

45 Energiforbrug

x

Ikke relevant i forhold til tillægget til spildevandsplanen.

46 Vandforbrug

X

Det nye erhvervsområde ligger i hhv. Nr. Jernløse Vandværks og Fors A/S forsyningsområde. Erhvervsområdet kan
for FORS vedkommende godt forsynes indenfor forsyningens eksisterende indvindingstilladelser, hvor det for Nr.
Jernløse Vandværks vedkommende kan blive aktuelt at
overveje om der er behov for en udvidelse af deres eksisterende indvindingstilladelse.

47 Produktion, materialer og råstoffer

x

Ikke relevant

48 Kemikalier, miljøfremmende stoffer

x

Tillægget til spildevandsplanen medfører ikke øget risiko for
udslip af miljøfremmede stoffer.

49 Affald og genbrug

x

Projektet tilknyttes til bestående ordninger i området.

Sammenfatning
Der er umiddelbart ikke parametre i forslaget, som kræver
nærmere miljøvurdering.
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