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Norddjurs Kommunes kommuneplan 2021 kræver ikke en udarbejdelse af en
miljøvurdering
Indledning
Projektet er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter.
Screeningen er kun foretaget på de afsnit i kommuneplanen, som er delvist eller fuldt revideret.
Screeningen er foretaget på et overordnet niveau, svarende til kommuneplanniveau og på baggrund
af den aktuelle viden. Der fastsættes rammer eller retningslinjer i kommuneplanen, der sikrer, at
relevante miljøhensyn vil blive varetaget i forbindelse med den efterfølgende mere detaljerede
planlægning.
De temaer, som delvist revideres, og hvor der er foretaget miljøscreening er følgende:
•
•
•
•
•

Byer og landsbyer (nye bybånd samt strategi for landsbyer)
Erhverv (detailhandel – nye retningslinjer og redegørelsestekst, samt flere nye områder til
detailhandel i Grenaa, Auning m.m.)
Byggeri og anlæg (retningslinjer og redegørelsestekst for vindmøller, biogasanlæg og solcelleanlæg)
Klima – nye retningslinjer, redegørelsestekst (inkl. indarbejdelsen af de syv risikoområder
fra klimatilpasningsplan 2015), samt en ny generel rammebestemmelse om vandhåndtering i
lokalplanlægning.
Biodiversitet – nye retningslinjer baseret på biodiversitetspolitikken.

Der er relativt få ’helt nye’ rammeområder – for eksempel er der udlagt nye boligområder ved Dolmer (Grenaa) og Nørager, et nyt erhvervsområde ved Århusvej i Auning, samt udvidelser af landsbyafgrænsninger ved Hevring og Fausing.
Norddjurs Kommune har foretaget en vurdering af anlæggets mulige miljøpåvirkninger. I forbindelse
med dette arbejde har Norddjurs Kommune vurderet, at anlægget ikke forventes at have en væsentlig indflydelse på miljøet. Anlægget kræver således ikke at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Vurdering af projektet
Nuværende arealanvendelse
Kommuneplanen omfatter hele Norddjurs Kommune.
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Ændringer af den eksisterende arealanvendelse
Der er tale om en overordnet plan for hele kommunen, se beskrivelse under indledning.
Tætbefolkede områder
Der er tale om en overordnet plan for hele kommunen, se beskrivelse under indledning.
Befolkningen
Der skabes rammer for nye boligområder ved Dolmer og i Nørager og dermed flere muligheder for
bosætning i Norddjurs Kommune.
Der skabes mulighed for mere erhvervsudvikling og beskæftigelse, idet der bliver udlagt nye erhvervsområder ved Auning.
Trafik og trafiksikkerhed
Der bliver udlagt bolig- og erhvervsområder med nem adgang til det overordnede trafiknet og med
adgang til den kollektive trafik.
Kommuneplanen lægger op til, at det overordnede vejnet opgraderes, hvilket vil give bedre trafiksikkerhed. Nye bolig- og erhvervsområder er udlagt i forhold til nærhed til det overordnede vejnet
Der bliver endvidere lagt op til, at veje i nye bolig- og erhvervsområder indrettes, så vejene ikke er
til gene.
Lufthavnszone
Der bliver udlagt bolig- og erhvervsområder med nem adgang til det overordnede trafiknet og med
adgang til den kollektive trafik.

Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Ikke relevant.
Råstoffer
Der er tale om en overordnet plan. Der er udlagt nye boligområder ved Dolmer (Grenaa) og Nørager
og et nyt erhvervsområde ved Århusvej i Auning. Ved realisering af disse projekter vil der blive brugt
råstoffer. Påvirkningen af råstofressourcerne vil blive vurderet ved et konkret projekt.
Emissioner til luft:
Der er tale om en overordnet plan. Luftemissioner vil blive vurderet ved et konkret projekt.
Visse virksomheder kan medføre påvirkning af luften, men de vil reguleres i henhold til gældende
lovgivning.
Støj og infralyde
Der er tale om en overordnet plan. Støjpåvirkninger vil blive vurderet ved et konkret projekt.
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Vibrationer
Der er tale om en overordnet plan. Vibrationsgener vil blive vurderet ved et konkret projekt.
Lugt
Der er tale om en overordnet plan. Lugtgener vil blive vurderet ved et konkret projekt.
Lysskær og skyggekast
Der er tale om en overordnet plan. Lysskær og skyggekast vil blive vurderet ved et konkret projekt.
Spildevand
Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til meddelte tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven.
Det skal sikres, at påvirkningen fra tag- og overfladevand ikke påvirker de modtagende vandområder.
Spildevand og regnvand skal afledes i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan. Om
nødvendigt vedtages der tillæg til planen for at sikre hensigtsmæssig bortledning af vand og spildevand.
Affald
Øget befolkning og/eller antal virksomheder vil give øgede affaldsmængder, men det vil næppe være målbart set i forhold til de stigende affaldsmængder i samfundet generelt.
Affald skal opbevares i forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og bortskaffes efter det til
enhver tid gældende affaldsregulativ.
Jordforurening
Der er tale om en overordnet plan. Eventuel jordforurening på et areal eller risiko for jordforurening
vil blive vurdere i forbindelse med et konkret projekt.
Grundvand og drikkevand
Kommuneplanen er en overordnet sektorplan for vandforsyningsplanen.
De nyudlagte eller ændrede rammer ses ikke at være i konflikt med grundvandsinteresser eller
Drikkevandsinteresser.
Vådområder og recipienter
Der sker ikke umiddelbart nogen påvirkning på pumpelag som følge af kommuneplanen. I forbindelse
med den konkrete planlægning for lokalområder tages der stilling til, hvorvidt projekter indvirker på
pumpelagene og hvordan pumpelag i områderne spiller ind på evt. ændringer i arealanvendelsen.
Ifølge kommuneplanens retningslinjer for lavbundsarealer skal disse områder som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg. I forbindelse med fremtidig planlægning for lokalområder tages der
konkret stilling til projekterne og deres påvirkninger i forhold til lavbundsarealerne.
I forbindelse med fremtidig planlægning for lokalområder tages der konkret stilling til projekterne
og deres påvirkninger i forhold til vandområder. Det skal sikres at f.eks. afledning af overfladevand
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kan ske under hensyntagen til at den miljø- og naturmæssige tilstand ikke bliver forringet, samt at
udledninger ikke får nogen væsentlig indvirkning på vandområders hydrauliske forhold.

Natura 2000 områder
Der er fire Natura 2000-områder i tilknytning til Norddjurs Kommune:
•
Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (N14)
•
Anholt og havet nordfor (N46)
•
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (N47).
•
Aalborg Bugt, østlige del (N245).
Der er opsat retningslinjer i kommuneplanen for emnet, der kan sikre administrationen i områderne.
Der er dog tale om en overordnet plan og der vil derfor blive foretaget et konkret vurdering ved et
evt. kommende projekt.
Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet
Der er tale om en overordnet plan og der vil derfor blive foretaget et konkret vurdering ved et evt.
kommende projekt.
Der vil på enkelte projekter blive vurderet om der er nogen egnede levesteder eller opholdssteder
for bilag IV arter i nærheden af projekt området som kan blive påvirkede af projektet.
Biologisk mangfoldighed/fauna/flora
Der er tale om en overordnet plan og der vil derfor ved et konkret projekt blive foretaget en vurdering.
Der er afsnit i kommuneplanen som kan anspore biodiversitetsforbedrende tiltag.
Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder)
Der er tale om en overordnet plan og der vil derfor ved et konkret projekt blive foretaget en vurdering.
Der tages hensyn til § 3-natur generelt i planen, og specifikt i en række afsnit.
Beskyttede diger (Museumslovens § 29)
Ingen indflydelse.
Fredninger
Ingen indflydelse.
Visuelle forhold
Ingen indflydelse.
Kystområde
Ingen væsentlig påvirkning.
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Klima
De forskellige tiltag i planforslaget vurderes at kunne få en positiv effekt på luftkvaliteten. Derudover vurderes de forskellige tiltag, at have en positiv indvirkning på reduktion og forebyggelse af
CO2.
I forhold til oversvømmelsesrisiko fra terrænnært grundvand, permanente havvadsstigninger, stormflod, vandløb, skybrud og afledning af regnvand vil dette varetages i forbindelse med konkret sagsbehandling, således klimatilpasning indkorporeres i det enkelte projekt. Så længe voldsomme oversvømmelsesområder ikke forværres gennem ny utilpasset planlægning.
Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt
Ingen indflydelse.
Potentiel miljøpåvirkning
Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af de personer, der berøres)
Samlet set vurderes det, at projektet ikke kan antages at få væsentlig negativ indflydelse på miljøet.
Påvirkningernes grænseoverskridende karakter
Der vurderes, at der ikke er væsentlige grænseoverskridende påvirkninger.
Påvirkningens sandsynlighed
Kommuneplanen vil medføre påvirkninger af det omgivende miljø. Det vurderes dog, at disse ikke er
væsentlige.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Der er tale om en overordnet plan. Der vil blive foretaget nærmere vurderinger ved et konkret projekt.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående kan det sammenfattende konkluderes, at Kommuneplanen 2021 ikke
kræver en udarbejdelse af en miljøvurdering.
Konklusionen på screeningen er, at kommuneplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet kommuneplanen ikke fastlægger rammer som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet og heller ikke påvirker et udpeget Natura 2000 område.
5. Klage over afgørelsen
Man kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Man klager via Klageportalen, som findes på
Planklagenævnets hjemmeside hvor man logger på, typisk med Nem ID. Når klagen er modtaget,
skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen).
Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Alt dette foregår gennem klageportalen.
Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du
mener, at kommunen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen.
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Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på
kommunens hjemmeside. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet
bestemmer andet.

Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Biolog
Kopi til:
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Naturstyrelsen: nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Afdeling, norddjurs@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnnorddjurs-sager@dn.dk
Friluftsrådet, oestjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, norddjurs@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
Kulturarvstyrelsen, post@kulturarv.dk
Museum Østjylland, Randers, Arkaeolog@museumoj.dk
Aarhus Lufthavn, aro@aar.dk
Aqua Djurs, ptr@aquadjurs.dk
Beredskab og Sikkerhed, byggesag@bsik.dk
Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk
Favrskov Kommune, favrskov@favrskov.dk
Randers Kommune, randers.kommune@randers.dk,
Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk
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