
Screening iht. lov om miljøvurdering 

Side 1 

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER 

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017  

Forslag til lokalplan nr. 319 – Boligområde ved Estrupvej i Øster Hornum  

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2014-2017 

 

 
Figur 1 Helhedsplan for området – planlægningen omfatter kun udstykning 1, vist med rød. Den røde 
firkant mod vest viser mulig placering af regnvandsbassin. 

 

Baggrund og formål 

Der har været gennemført en foroffentlighed for kommuneplantillægget. I foroffentligheden 

blev der lagt op til 3 nye boligområder. Herefter blev der peget på området syd for Øster 

Hornum, som det mest hensigtsmæssige. I forbindelse med kommuneplantillægget tages en 

del af rammeområde 13.B190 ud af kommuneplanen. Rammeområde 13.B190 er på ca. 1,8 ha 

og er beliggende i den vestlige del af Øster Hornum. 

 

Formålet med lokalplanen, kommuneplantillægget og spildevandsplantillægget er at give 

mulighed for opførelse af ca. 15 nye åben-lav boliger.  

 

Planens formål er bl.a., at 

 fastlægge vejadgange og placering af veje, 

 overføre området fra landzone til byzone, 

 fastlægge planen for håndtering af spildevand og overfladevand. 
 

 

Område 

Området omfatter en del af matr.nr. 9 al Ø. Hornum By, Ø. Hornum. 

 

Området består af dyrkningsarealer og er beliggende i landzone.  
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Om planforslaget 

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og 

indsatsområde indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Der gives ikke mulighed for 

grundvandstruende anvendelser. Området er omfattet af Indsatsplan for indsatsområdet 

omkring Guldbæk og Øster Hornum. 

 

Området er udlagt som separatkloakeret og overfladevandet ledes ud af indvindingsområdet.  

 

Lokalplanområdet får vejadgang via 2 overkørsler til Estrupvej. Området indrettes med 2 

ensrettede vej. Området indrettes således der bliver plads til ca. 15 åben-lav boliger med 

fællesarealer. I planlægningen er der fokus på at områdets disponeres således, at der er 

mulighed for at udstykke ejendomme yderligere. Som vist på figur 1. 

 

Særlige fokuspunkter i planlægningen 

At sikre passende afstand til erhvervsområde mod øst. Beskyttelse af grundvandet og 

håndtering af overfladevand. 

 

Lovgrundlag 

Screeningen gennemføres i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 448 af 10.05.2017. Ifølge lovens § 8, stk. 1, skal der 

udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer som tilvejebringes indenfor fysisk 

planlægning hvor disse 

 

1. udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, 

affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og 

arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de 

projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2, 

2. medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt 

naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller 

3. vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2. 

 

Ad 1) Bestemmelsen suppleres af følgende undtagelse, jf. § 8, stk. 2:  

Myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet, når disse 

1. er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt 

plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller 

2. i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få 

væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Nærværende screening gennemføres i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. (jf. 

screeningsskema nedenfor) 

 

Materiale til rådighed for screeningen 

 Kommuneplan 2017  

 Foroffentlighed – indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for Byudvikling i Øster 

Hornum, januar 2018. 

 Data fra kommunens GIS kort 

 Området er beliggende inden for særlige drikkevands interesser, Øster Hornum 

Vandværks indvindingsopland og indsatsområde indenfor nitratfølsomme 

indvindingsområder 

 Området grænser til erhvervsområde 
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Samlet vurdering 

Der er gennemført en screening (forundersøgelse), som tager hensyn til de kriterier, der er 

angivet i lovens bilag 3, jf. § 10. I screeningen er anvendt et skema, der tager udgangspunkt i 

de miljøtemaer en miljøvurdering efter lovens § 1, stk. 2, skal omfatte. Skemaet fremgår 

nedenfor.  

 

Rebild Kommune har på baggrund af screeningen konkluderet, at nærværende planforslag ikke 

vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme 

lovs § 8, stk. 1. 

Det begrundes med: 

  

 Det vurderes, at planen ikke får væsentlig indvirkning på natur, miljø eller rekreative 

værdier. 

 Vejvand ledes væk fra indvindingsopland 

 

 

 

 

Kommuneplantillæg nr. 15 / Lokalplan nr. 319/ Spildevandstillæg nr. 14 

 

Planens forhold til lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2 

 

 Ja Nej Begrundelse / Bemærkninger 

Planen er omfattet af lovens bilag 1 

og/eller bilag 2 
 x  

Planen kan påvirke et internationalt 

naturbeskyttelsesområde væsentligt 
 x  

Planen omfatter kun anvendelsen af 

mindre områder på lokalt plan? 

F.eks. lokalplaner, lokale 

anlægsprojekter og kloakplaner? 

x   

Der er kun tale om mindre 

ændringer af en gældende plan? 

F.eks. et kommuneplantillæg? 

 x  
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Begrundelse / Bemærkninger 

 

Befolkning og menneskers sundhed 

Støjpåvirkning  x   

Den fremtidige anvendelse vil ikke udsende 

støj. På modsatte side af Estrupvej er der 

beliggende et mindre erhvervsområde, hvor 

der placeret et smedeværksted 



Screening iht. lov om miljøvurdering 

Side 4 

(virksomhedsklasse 3). Der er placeret nye 

boliger lige nord for erhvervsområdet 

(lokalplan 252). Den vejledende afstand 

mellem boliger og virksomheder i klasse 3 er 

50 m, men kan reduceres efter en konkret 

vurdering. Der etableres en 30 m buffer 

mellem boligerne og erhvervsejendommen, 

det tinglyses, at der ikke må ske natlevering 

til virksomheden, de primære arbejdsarealer 

er indendørs, evt. aftenarbejde sker 

indendørs. Samt der er ikke registreret 

klager fra naboboliger, som er beliggende 

nærmere virksomheden end de kommende 

boliger. Det vurderes derfor at der vil komme 

væsentlige støjpåvirkninger af kommende 

boliger. 

 

Sundhedstilstand  x   

På modsatte side af Estrupvej er der 

beliggende et mindre erhvervsområde, hvor 

der placeret et smedeværksted, som kan 

støje, men i øvrigt ikke vurderes at være til 

miljømæssig gene. Der etableres en ca. 30-

40 m buffer mellem boligerne og 

erhvervsområdet. Derfor vurderes 

påvirkningen at være uvæsentlig. 

Svage grupper (fx 

handicappede) 
  x  

Færdselsarealer udformes i henhold til sbi-

vejledning om adgang for alle. 

 

Friluftsliv og rekreative 

interesser 
  x  

Boligområdet indrettes med grønne 

fællesarealer, hvor der er mulighed for fælles 

udendørs aktiviteter. Der etableres sti 

forbindelse til idrætsanlægget ved Nibevej. 

Desuden er der fra området adgang til en 5 

km kløversti som løber langs Estrupvej og 

øst er herfra. 

 

Begrænsninger og gener over 

for befolkningen 
  x  

For at undgå genskinsgener, fastsættes 

bestemmelse om maks. glanstal på 15 for 

tagbeklædning. Udkørsler fra området er 

placeret således at der ikke vil komme 

væsentlige gener fra bilernes lyskegler.  

 

 

Biologisk mangfoldighed - herunder flora og fauna 

Dyreliv   x  

Lokalplanområdet består af dyrkningsarealer, 

som ikke vurderes at være væsentlige for 

dyrelivet. 

 

Planteliv   x  

Lokalplanområdet består af lokalplanområdet 

er dyrkningsarealer, som ikke vurderes at 

være væsentlige for plantelivet. 
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Sjældne, udryddelsestruede 

eller fredede dyr, planter eller 

naturtyper 

  x  

Der er ikke kendskab til sjældne, 

udryddelsestruede eller fredede dyr, planter 

eller naturtyper. 

Nærliggende Natura-2000 

områder 
  x  

Nærmeste Natura2000-område ligger ca. 9 

km øst for området. Natura2000-område nr. 

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum 

Sø. Alene på grund af afstanden vurderes det 

ikke, at lokalplanen vil påvirke Natura2000-

området.  

Spredningskorridorer, barrierer x    
Ikke relevant 

 

Naturbeskyttelse x    
Ikke relevant 

 

Skovrejsning eller -nedlæggelse x    

Området er udlagt til areal hvor der ikke 

ønskes skovrejsning 

 

Fredning x    
Ikke relevant 

 

 

Landskab og jordbund 

Landskabelig værdi, æstetiske 

ændringer 
  x  

Området er beliggende i Sørup 

Småbakkelandskab. Landskabet er præget af 

en overvejende middel skala, som afspejles i 

markstørrelser, terræn og bebyggelse.   

Området er ikke udpeget som en del af et 

større sammenhængende landskab eller som 

et område med særligt værdifuldt landskab. 

Den kommende bebyggelse placeres i 

tilknytning til den eksisterende by og i en 

skala, som både forholder sig til byens 

parcelhuse og de større grundstørrelser på 

modsatte side af Estrupvej.     

 

Geologiske særpræg x    
Ikke relevant 

 

Jordforurening x    

Ikke relevant, der er ikke kendskab til 

jordforurening indenfor området. 

 

Jordhåndtering og flytning   x  

Terrænet i planområdet er skrående. Der 

forventes kun jordhåndtering og 

jordflytninger, som er sædvanlige for 

byggemodning af parcelhusområder. Der 

vurderes ikke at være behov for væsentlige 

jordflytninger eller væsentlig jordhåndtering. 

 

 

Vand 

Overfladevand, udledning til 

vandløb, vådområder eller hav 
  x  

Regnvandet fra området håndteres ved 

separatkloakering af området, hvor 

regnvandet ledes til regnvandsbassin og 

videre til udledning via endnu et 

regnvandsbassin. Den øgede mængde 

overfladevand fra området vil ikke medføre 
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en øget udledning til Volstrup Bæk, og vil 

ikke forhindre målopfyldelsen jf. 

vandområdeplaner for recipienten.  

Udledning af spildevand   x  

Området er udlagt som separatkloakeret og 

spildevandet ledes til Aalborg Renseanlæg 

Vest. Den ekstra tilledning af ca. 34,5 PE 

spildevand til renseanlægget kan håndteres 

indenfor renseanlæggets kapacitet og 

tilladelse. Den øgede spildevandsmængde 

kan også håndteres i det eksisterende 

spildevandssystem. 

Grundvandsforhold, nedsivning, 

øget indvinding 
 x   

Området er beliggende i et område med 

særlige drikkevandsinteresser, Øster Hornum 

Vandværksindvindingsopland og 

indsatsområde indenfor nitratfølsomme 

indvindingsområder. Området er udlagt som 

separatkloakeret og overfladevandet ledes 

som udgangspunkt ud af 

indvindingsområdet, men der er mulighed for 

lokal nedsivning på hver grund, hvis 

nedsivningsløsningen tager højde for 

sårbarheden af grundvandet. 

Risiko for forurening af 

grundvandsressourcen 
 x   

Der gives ikke mulighed for 

grundvandstruende aktiviteter i området, 

hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske en 

væsentlig påvirkning af grundvandet. 

Overfladevand ledes ud af 

indvindingsområdet og der tinglyses forbud 

for de kommende ejere om ikke at bruge 

sprøjtegifte, samt spare på gødningen. 

 

Luft 

Luftforurening (støv, lugt o.a. 

emissioner) 
  x  

På modsatte side af Estrupvej er der 

beliggende et mindre erhvervsområde, hvor 

der placeret et smedeværksted. Der vurderes 

ikke at være gener med luftforurening fra 

erhvervsområdet.  

Emissioner fra trafik til området  x   

Området er i mindre grad påvirket af 

emissioner fra trafik på Estrupvej. Dog ikke i 

et omfang, som vurderes at være væsentligt 

Trafik   x  

Området indrettes med og der etableres 2 

overkørsler til Estrupvej, hvor der er gode 

oversigtsforhold.  

Trafikafvikling og -belastning   x  

Området har vejadgang til den mindre 

landevej Estrupvej, som vurderes at have 

kapacitet til at håndtere trafikken fra 

planområdet uden væsentlige gener.  

Støj x    
Området er ikke påvirket af trafikstøj 

 

Energiforbrug   x  

Ny bebyggelse opføres i henhold til 

energikravene i det gældende 

bygningsreglement 

Sikkerhed og risiko for ulykker x    Ikke relevant 
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Klimatiske forhold 

Eventuel påvirkning af klima   x  

Lokalplaner giver mulighed placering af 

solenergianlæg på tage, såfremt de 

antirefleks behandles. 

 

 

Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier x    

Der er ikke kendskab til kulturhistoriske 

værdier indenfor område 

 

Arkitektoniske værdier    x 

Realisering af planen vil medvirke til en 

naturlig udbygning af byen ved Estrupvej. 

Øster Hornum strækker sig i ud langs 

Estrupvej med erhverv og boliger øst herfor. 

Det nye boligområde strækker sig ligeledes 

langs Estrupvej, dog på den vestlige side. 

Lokalplanen er en del af en større 

udstykningsplan, som vil afrunde byen fra 

erhvervsområdet ved Estrupvej mod 

idrætsanlæggene ved Nibevej. 

Påvirkningen vurderes ikke at være 

væsentlig. 

Arkæologiske værdier   x  
Der er ikke kendskab til arkæologiske 

værdier, der foretages en arkivalsk kontrol  

Kirker   x  

Området er beliggende indenfor kirkeaftalen 

for Øster Hornum Kirke. Det er konstateret at 

kirken er placeret ret foruden for Estrupvej, 

hvilket gør at indblikket til kirketårnet ikke 

sløres. Der gives mulighed for bebyggelse i 

maks. 8,5 m højde, og vil dermed ikke 

overstige den øvrige bebyggelse som er 

beliggende mellem planområdet og kirken.  

 

Fredede eller bevaringsværdige 

bygninger 
x    Ikke relevant 

 

Ressourcer og affald 

Arealforbrug   x  
Der opføres ca. 7 parcelhuse pr. ha, der 

udlægges til boliger i lokalplanen. 

Energiforbrug, anlæg og drift   x  

Ny bebyggelse opføres i henhold til 

energikravene i det gældende 

bygningsreglement. Området er ikke 

omfattet af varmeplanen. 

Vandforbrug   x  
Området forsynes med vand fra Øster 

Hornum Vandværk 

Produkter, materialer, råstoffer, 

fornybar 
x    Ikke relevant 

Kemikalier, miljøfremmede 

stoffer 
x    Ikke relevant 

Affald, genanvendelse x    Ikke relevant 
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Sikkerhed 

Kriminalitet   x  
Området indrettes med fællesarealer centralt 

i bebyggelsen.  

Brand, eksplosion, 

giftpåvirkning 
x    Ikke relevant 

Menneske- og naturskabte 

katastroferisici 
x    Ikke relevant 

 

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold    x 

Planlægningen giver mulighed for at udvikle 

det mindre bysamfund i Øster Hornum. 

Påvirkningen vurderes ikke at være 

væsentlig for miljøet. 

Påvirkning af erhvervsliv  x   

Planlægningen vil i mindre grad kunne skabe 

skærpede krav for erhvervsområdet mod øst, 

såfremt de vejledende støjgrænser ikke 

overholdes og der ikke laves støjhegn. 

 

Miljøvurdering Ja Nej Begrundelse / Bemærkninger 

Vurdering af, om der ud fra 

nedenstående skal gennemføres 

en egentlig miljøvurdering af 

planen. 

 x 

Det vurderes ikke, at planlægningen giver 

anledning til væsentlige påvirkninger af 

miljøet. 

 

 

Særlige fokuspunkter i planlægningen 

 Støj fra erhvervsområde 

 Beskyttelse af grundvandet – ikke nedsivning af vejvand og håndtering af regnvand. 

 


