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UDKAST

Afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022 forbindelsesledning for spildevand fra nyt sommerhusområde ved Bønnerup
Strand
Norddjurs Kommune har foretaget en screening af planens mulige miljøpåvirkninger. I den forbindelse er det vurderet, at tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2021 ikke forventes at have nogen væsentlig indflydelse på miljøet. Vedtagelse af planen kræver således ikke, at der foretages en miljøvurdering.

Baggrund
Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg
til den eksisterende spildevandsplan. Vedlagte tillæg har til formål at gøre det muligt for spildevandsselskabet AquaDjurs at lave en forbindelsesledning fra et nyudlagt sommerhusområde ”Lokalplan 054707 Bønnerup Strand – Skråningen, Lysningen og Skoven” frem til en eksisterende transportledning.
Tillæg til spildevandsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter1.

Projektets dimensioner
Selve sommerhusområdet jf. LP 054-707 er optaget i den gældende spildevandsplan som et planopland
(opland 4.11W), der skal tilsluttes kloakken med spildevand og hvor regnvand skal nedsives på de enkelte parceller i området.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 51,6 ha. syd for det eksisterende sommerhusområde. Der
skal etableres en forbindelsesledning på ca. 500 m frem til eksisterende transportsystem fra Bønnerup
til Grenaa.
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Vurdering af projektet
Nuværende arealanvendelse
Arealet som berøres af planen ligger uden for sommerhusområdet. Der er tale om en ændring i arealanvendelsen, som ikke kræver landzonetilladelse.
Projektet vil kunne gennemføres uden, at det medfører en hindring for anvendelsen af naboarealer.
Projektet er ikke i strid med andre planer.

Tætbefolkede områder
Planen forventes ikke at berøre nærmeste boliger og bebyggelser.

Befolkningen
Ingen indvirkning på befolkningsmæssige forhold.

Trafik og trafiksikkerhed
Ingen indflydelse på trafikale forhold.

Lufthavnszone
Ikke relevant.

Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Ikke relevant.

Råstoffer
Ikke relevant.

Emissioner til luft
Ikke relevant.

Støj, infralyde og vibrationer
Ikke relevant.

Lugt
Det vurderes ikke, at anlægget som omfattes af planen giver anledning til emissioner eller lugt i omgivelserne.
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Lysskær og skyggekast
Ikke relevant.

Spildevand
Planen muliggør at spildevand fra kloakoplandet 4.11W kan afledes til det eksisterende transportsystem frem til Fornæs Renseanlæg. Tillægget til spildevandsplanen angår kun bortledningen af spildevandet, idet regnvandet nedsives lokalt.

Affald
Der forekommer ikke affald i forbindelse med anlægget.

Jordforurening
Eventuel forurenet jord fra ledningsarbejde skal flyttes i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen.
Der er ikke kendskab til jordforurening på arealet. Området er desuden ikke registreret som værende
diffust forurenet.

Grundvand og drikkevand
De berørte arealer er beliggende i OSD-område og dermed indenfor område med særlige drikkevandsinteresser.
Afstanden fra planlagte spildevandsledning til Bønnerup Vandværk er over 150 meter.
Afledningen af spildevand via den planlagte forbindelsesledning vurderes ikke at få nogen indflydelse
på grundvand eller vandforsyningsboringer i området.

Vådområder og recipienter
Der er ingen vandområder på arealet.
Der må ikke ske ændringer i de afvandingsmæssige forhold (dræn, grøfter og vandløb) uden tilladelse
efter vandløbsloven.
Der er ikke vedtaget indsatser i vandområdeplanen, som påvirkes ved etableringen af anlægget.

Natura 2000 områder
EF-fuglebeskyttelsesområde SPA112: Ålborg Bugt, østlige del, ligger ca. 1 km mod nord.
Spildevand pumpes til Fornæs renseanlæg med en ubetydelig merbelastning inden for anlæggets godkendte kapacitet på ca. 70.000 PE.
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Det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-området negativt, hverken direkte eller indirekte.
Der er derfor ikke behov for at gennemføre en nærmere konsekvensvurdering.

Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet
Der er ikke registreringer af bilag IV-arter i området.

Biologisk mangfoldighed/fauna/flora
Ikke relevant.

Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder)
Spildevandsledningen får ingen indflydelse på beskyttede naturarealer i området.

Beskyttede diger (Museumslovens § 29)
Der findes ikke beskyttede diger på arealet.

Fredninger
Der er ikke nogen fredninger eller rejste fredningssager på arealet, som projektet vi have nogen indflydelse på.

Visuelle forhold
Ikke relevant.

Kystområde
Ikke relevant.

Klima
Ikke relevant.

Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt
Ikke relevant.

Potentiel miljøpåvirkning
Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af de personer, der berøres)
Samlet set vurderes det, at planen ikke kan antages at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.
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Påvirkningernes grænseoverskridende karakter
Der vurderes ikke at være påvirkninger, der har grænseoverskridende karakter.

Påvirkningens sandsynlighed
Der vurderes at være en høj grad af sikkerhed i vurderingerne om, at planen ikke har nogen væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der vurderes ikke at være behov for nærmere undersøgelser af anlægsprojektet eller de evt. berørte omgivelser.

Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Evt. påvirkninger som følge af driftsforstyrrelser på de spildevandstekniske anlæg vil kunne afværges.

Samlet vurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18.
maj 2016 med senere ændringer (Miljøvurderingsloven) skal alle fysiske planer, som skønnes at kunne
få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Norddjurs Kommune har foretaget screening af
nærværende planforslag og vurderer, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den
skal derfor ikke miljøvurderes.
Planen omfatter et mindre område på lokalt plan. Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde og planen får ikke en væsentlig indvirkning på miljøet, jvf. kriterierne i lovens bilag 3.

Klage over afgørelsen
En afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM) skal påklages efter de bestemmelser, der gælder i den relevante sektorlovgivning.
Det vil sige – klager over afgørelser truffet som følge af screening af kommuneplaner, lokalplaner og
lignende kan påklages til Planklagenævnet hvorimod afgørelser som følge af screeninger af projekter
der har sin rod i Miljøbeskyttelsesloven eller Vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Tilladelsen kan dermed påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af ansøger samt af Sundhedsstyrelsen og enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald.
Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning, jf. lovens § 100.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, inden fristen udløber.
Klageportalen finder du på forsiden af https://naevneneshus.dk/
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Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale
et gebyr på kr. 900 og som virksomhed kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Ansøger vil straks få besked, hvis vi modtager en klage fra andre.

Klagefrist
Eventuel klage over afgørelsen skal være modtaget senest den dd/md/år, der er dagen for klagefristens udløb.
Søgsmål
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at tilladelsen er meddelt,
hvilket vil sige at fristen herfor er den dd/md/år.

Venlig hilsen
Flemming H. Nielsen
Byg og Miljø
Telefon: 89 59 40 02

Bilag:
Overordnet situationsplan for placering af bassin

Underretning om afgørelsen:
AquaDjurs a/s, att. Poul T. Rasmussen, ptr@aquadjurs.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs afd.: dnnorddjurs-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening: norddjurs@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: aarhus@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
Sundhedsstyrelsen, Midt- og Nordjylland: senord@sst.dk
Friluftsrådet, oestjylland@friluftsraadet.dk
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