Bilag 10
Miljøvurdering

Miljøvurdering
Efter lov skal myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Forslag til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2014-2017 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer
og programmer § 3, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at planen skal miljøvurderes, hvis den må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Furesø Kommune har derfor foretaget en screening af planens forventede miljøkonsekvenser efter
kriterierne i lovens bilag 2, se nedenstående screeningsskema. Screeningen omfatter ændringer i
forslaget til spildevandsplanen i forhold til de hidtidige spildevandsplaner og tilhørende tillæg.
Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at forslaget til Spildevandsplan 2014-2017 ikke
forventes at medføre væsentlig påvirkning af miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreening af forslag til spildevandsplan

Miljøparametre

Bemærkninger

Omfatter planen forhold, der efter lovens § 3 stk. 1 nr. 1 og 2 betyder, at der skal
udarbejdes miljøvurdering og -rapport?:
Er planen omfattet af lovens
bilag 3 og 4?

Der er foretaget en screening af
spildevandsplanens miljøkonsekvenser i
henhold Miljøvurderingsloven § 4, stk.2, jf. §
3, stk. 1, nr. 3.

Nej

Påvirker planen et
internationalt
beskyttelsesområde?

Se nedenfor.

Har planen i øvrigt væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens § 3 stk. 1 nr. 3
og stk. 2 og kriterierne i lovens bilag 2, jævnfør lovens § 4 stk. 2?:
Nej

Har planen væsentlig
indvirkning på/ eller relevans
for andre projekter og
aktiviteter samt anden
planlægning og lovgivning?

Er karakteren af planens
miljømæssige
indvirkning
væsentlig
(i
forhold
til
størrelse,
geografisk
udbredelse,
varighed
og
indbyrdes påvirkning)?

Planen har til formål at sikre en miljø- og
sundhedsmæssig afledning af regn- og
spildevand. Planens skal ses i sammenhæng
med Furesø Kommunes klimatilpasningsplan
2013, ligesom den vil bidrage til opfyldelsen
af vandkvalitets målene i de kommende
vandplaner.

Nej

I planperioden vil bassiner fra fælleskloak ved
Skovbovænget, Ravnehusvej, Tingmosen og
Ballerupvej 75 blive inspiceret og renoveret,
og det vil blive vurderet om der skal
iværksættes større udvidelse eller renovering,
for at sikre miljø- og sundhedsmæssig
afledning af regn- og spildevand.
Ved Farum sø etableres et varslingssystem for



































































































Påvirker planen på væsentlig
måde menneskers sundhed og
sikkerhed?

Nej

Påvirker planen på væsentlig
måde værdien og sårbarheden
af karakteristiske naturtræk,
kulturarv,
andre
bevaringsværdier
eller
grænseværdier?

Nej

Har
planen
væsentlig
indvirkning
på
beskyttede
naturområder,
landskaber
herunder
nationale
beskyttelsesområder?

overløb af spildevand. Samtidig gennemføres
undersøgelser, der skal danne baggrund for
beslutning om afhjælpende foranstaltninger,
ligesom der på ledningen i Jonstrup etableres
en automatisk styring, der ved ekstremregn
tilbageholder spildevand fra fællessystemet i
Værløse.
Et enkelt opland i Hareskovby
separatkloakeres for at mindske risikoen for
opstuvning af spildevand længere nedstrøms,
og for at undgå overløb til lokal sø.

Nej

Ovenstående tiltag er alle lokale
regnvandsløsninger, der har til formål at
reducere over- og udløb til recipienter og
dermed medvirke til at forbedre vandmiljøet.
På Stavnsholt Renseanlæg forlænges
udløbsledningen længere ud i Furesøen. Det
forventes at medføre en forbedring af
badevandskvaliteten ved badestedet neden
for Høje Klint og dermed mindske
sundhedsrisikoen. Forlængelsen af
udløbsledningen vurderes ikke at medføre
forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de
særligt beskyttede naturforhold i Natura 2000
området eller for de strengt beskyttede arter
på habitatdirektivets bilag IV. Der bliver
udført en særskilt miljøvurdering af projektet i
forbindelse med den konkrete projektering.

I den nordlige del af Flyvestation Værløse, fra
Knardrupvej til Laanshøj skal der etableres en
kloakledning på ca. 2 km. Ledningen løber
igennem nogle beskyttede naturområder (§
3), men vurderer ikke at påvirke
naturområdet væsentligt.

Konklusion på miljøscreening
Forslaget til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2014-2017 vurderes ikke at medføre
væsentlig indvirkning på miljøet.
Der planlægges ikke nye anlæg eller udvidelse af eksisterende. Planen vil først og fremmest
have fokus på vedligeholdelse og inspektion af eksisterende kloakledninger og
regnvandsbassiner, bl.a. for at tilvejebringe beslutningsgrundlag for fremtidige indsatser. Ved
senere beslutning om etablering af større anlægsarbejder gennemføres særskilt miljøvurdering
af det konkrete projekt.
Spildevandsplanen forventes således ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, men
antages alene at have en vis positiv effekt i forhold til vandmiljøet, ligesom risikoen for
utilsigtede oversvømmelser som følge af klimaforandringer mindskes.

