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Afgørelse om ikke at miljøvurdere tillæg
nr. 2 til Spildevandsplan 2019-22
Odsherred Kommune har igangsat planlægningsprocessen for Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 201922. Plantillægget vurderes ikke at fastlægge rammerne for fremtidige anlægstilladelser for
projekter i miljøvurderingslovens1 bilag 1 eller 2.
Odsherred Kommune vurderer dog umiddelbart, at planen er omfattet af § 8, stk. 2, nr. 2, dvs. at
plantillægget fastlægger rammerne for øvrige fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse
Odsherred Kommune træffer afgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 10, stk. 1, om at der
ikke skal foretages en miljøvurdering af Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-22.

Sagens oplysninger
Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-22 omhandler en ændring af status for kloakopland D104 og
D054 fra planlagt spildevandskloakeret til planlagt separatkloakeret. Kloakoplandene er beliggende i
matrikel nr. 1fm og 1fq, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder, vest for Annebergparken.
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Ændringen indebære at kloakoplandene skal separatkloakeres ved en fremtidig byggemodning, samt
at der skal etableres et eller to forsinkelsesbassiner i en endnu ukendt størrelse. Der skal nedgraves
regnvandsledninger i områderne når der byggemodnes således at alt tag- og overfladevand ledes til
de dertil indrettede og dimensionerede forsinkelsesbassiner inden regnvandet afledes til det
offentlige kloaknet og ud i Isefjord.
Området er beliggende i område med sandblandet lerjord, hvorfor det vurderes at nedsivning af
regnvand kan være en udfordring.
Nærmeste drikkevandsboring ligger omkring 900 meter mod nord.
Der er omkring 900 meter til nærmeste Natura 2000-område (nr. 262 ”Annebjerg Skov og Ulkerup
Skov”, der er beliggende syd for området.
Omkring 400 meter mod vest er der registreret bilag 4 arter, hhv. spidssnudet frø og stor
vandsalamander.
For at kunne foretage denne vurdering, er plantillægget blevet screenes i henhold til kriterierne i
lovens bilag 3. Screeningen har været én uges høring hos berørte, relevante myndigheder, dvs.
internt i Odsherred Kommune. De berørte myndigheder har ikke haft bemærkninger til
plantillægget.
Tidsplan
Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-22 forventes i offentlig høring i 8 uger fra den 30.
september 2020 til den 25. november 2020. Endelig vedtagelse forventes 15. december 2020.
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Vurdering
Odsherred Kommune vurderer på baggrund af screeningen og høringen, at Tillæg nr. 2 til
Spildevandsplan 2019-22 ikke må antages at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og den skal
således ikke miljøvurderes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 10, stk. 1. Odsherred Kommune har i sin
vurdering lagt vægt på at der er tale om en mindre ændring i den gældende spildevandsplan der
medfører afledning af overfladevand gennem det offentlige kloaksystem.
I afgørelsen er der endvidere lagt vægt på plantillæggets karakteristika herunder at:
•

Plantillægget ikke påvirker et Natura 2000-område.

•

At plantillægget er i overensstemmelse med overordnet planlægning.

•

At plantillægget ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø, herunder
kulturhistoriske bevaringsværdier, §3-områder, bilag 4 arter og jord- og stendiger.

•

At plantillægget omhandler mindre ændringer i gældende plangrundlag.

Klagevejledning
En afgørelse efter § 10 stk. 1 om at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering, kan
påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til, jf. § 48 stk. 1.
Da planforslaget er udarbejdet efter miljøbeskyttelsesloven2, betyder det, at nærværende
screeningsafgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Der kan klages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål 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, jf.
miljøvurderingslovens § 50.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk
Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred
Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Center for Teknik
og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen.
Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
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bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente
nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse
påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.
Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6
måneder fra offentliggørelsen.
Med venlig hilsen

Kasper Emerek Kleinert
Forstkandidat / Spildevandssagsbehandler
Vandteam / Odsherred Kommune
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LBK nr. 973 af 25/06/2020 - om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
LBK nr. 1218 af 25/11/2019 – om miljøbeskyttelse.
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