Screening, Kommuneplan 2013
Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men
med tal: 1, 2, 3 etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler er listet under
skemaet.
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Indledende screening
Ja
Nej
Bemærkninger
Planen er omfattet af lovens bilag 3
5.1 kommuneplanens afsnit om den
eller 4, eller § 3 stk. 1 pkt. 1
trafikale infrastruktur er revideret. Der
udlægges to nye vejreservationer – én i
Årslev og én i Faaborg/Kaleko.
Førstnævnte er screenet i forbindelse
med Helhedsplan for Årslev/Sdr. Nærå.
Vejtracéet for sidstnævnte fordelingsvej
X
vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med
en arkitektkonkurrence og efterfølgende
lokalplan. Begge projekter indgår i
miljøscreeningen på lokalplanniveau.
10.1 Vindmøller – miljøvurdering foretaget
2
3
if. KPT nr. 12 til KP09
10.7 Biogas – eksisterende planlægning
for anlægget overføres til KP13
Planen kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt.
X
§ 3 stk. 1 pkt. 2
0-alternativet, som beskriver miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres, er
ikke vurderet i forhold til den samlede plan. Årsagen er, at det vanskeligt kan afgøres, hvilken betydning det
ville have for miljøet hvis kommuneplanen ikke gennemføres. Kommuneplanen skitserer kommunens
udvikling 12 år frem i tiden, men det er vanskeligt at vide hvilke miljøkonsekvenser den generelle udvikling
ville afstedkomme. Det er derfor kun de lokale miljøpåvirkninger som vurderes.
Oversigt, Kommuneplan 2013

1 Faaborg-Midtfyn i international, national og regional
sammenhæng
2 Byerne og landdistrikternes samarbejde og roller
3 Byomdannelse og byvækst
4 Centerstruktur og detailhandel
5 Trafik
5.1 - Den trafikale infrastruktur
5.2 - Kollektiv trafik
6 Kultur og landskab
6.1 - Landskaber
6.2 - Geologi
6.3 - Kulturarv
7 Natur og miljø
7.1 - Naturinteresser
7.2 - Lavbundsarealer og vådområder
7.3 - Vandmiljø
7.4 - Grundvandsbeskyttelse
7.5 - Støj
8 Ferie- og fritidsområdet
8.1 - Friluftsliv
8.2 - Turisme
8.3 - Placering af ferie- og fritidsanlæg

9 Byggeri og erhverv i det åbne land
9.1 - Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
9.2 - Jordbrug
9.3 - Skovrejsning
9.4 - Råstoffer
10 Tekniske anlæg og forsyning
10.1 Vindmøller (Bemærk, at der er foretaget en
miljøvurdering ifm. KPT nr. 12 til KP09)
10.2 Affaldsbehandling
10.3 Forurenet jord
10.4 Telemaster (Bemærk, at der er foretaget en
miljøvurdering ifm. KPT nr. 12 til KP09)
10.5 Vandforsyning
10.6 Spildevand
10.7 Biogas (bemærk at planlægningen er gennemført i
overensstemmelse med KP09)
10.8 Gastransmissionsledning
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Kommuneplan 2013 (KP13)
Kommuneplantillæg (KPT)
3
Kommuneplan 2009 (KP09)
2
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Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs påvirkning
Sundhedstilstand
Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Screeningsskema

Forhold der
ikke vurderes
4
yderligere .

Forhold, der
bør vurderes

Screening
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke relevant

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

1-10
1-10
1-10
1-7,910

8

1-8, 10

9

Biologisk mangfoldighed (Flora og Fauna)
Dyreliv
1,2,48,10

3, 9

Planteliv
1,2,48,10
Sjældne udryddelsestruede el.
fredede dyr og planter el.
naturtyper
Nærliggende
naturbeskyttelses- og
fuglebeskyttelsesområder
Habitat-områder
Naturbeskyttelse jf. § 3

Grønne områder
Skovrejsning/skovnedlæggelse
Fredning
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

5

3, 9

8: Badestrande optages i kommuneplanen jf.
vandplanerne og afgrænsningen af Tarup-Davinde
konsekvensrettes ift. planen for området. Begge
ændringer styrker friluftslivet.
9: Planlægning for store husdyrbrug kan, afhængig
af deres konkrete placering, betyde gener for
5
befolkningen. Dette varetages i hhv. MV jf.
husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP
3 (Ringe): Byudviklingsareal i nærheden til biologisk
interesseområde. Hensynet varetages i LP.
9: Yderligere udpegning af arealer til positiv
skovrejsning er en fordel for plantelivet.
3 (Ringe): Byudviklingsareal i nærheden til biologisk
interesseområde. Hensynet varetages i LP.
9: Yderligere udpegning af arealer til positiv
skovrejsning er en fordel for plantelivet.

1-10

1-10
1-10
1,2,46,8-10

3, 7

3 (Årslev): Byudviklingsareal i nærheden til
naturområder. Hensynet varetages i LP.
7: Kommuneplanens kortbilag over naturinteresser
er opdateret ift. den løbende registrering af
beskyttede naturarealer.

1-10
1,2,410
1-10

3

3 (Faaborg og Årslev): Byudviklingsareal indenfor
skovbyggelinje. Varetages i LP.

1,2,4,68,10

4

Bemærkninger

3,5,9

3 (Faaborg og Ringe): Byudviklingsareal på kanten
af beskyttelseslandskab. Varetages i masterplaner
og herefter LP.
5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
Det planlagte vejforløb ved Faaborg/Kaleko skal ses
i sammenhæng med de kommende boligområder og
vurderes derfor særskilt i lokalplanarbejdet.
9: Placering af store husdyrbrug vil kræve en særlig

Anvendes når påvirkningen vurderes at være begrænset
Miljøvurdering (MV)
Revideret 30.10.2012
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Forhold der
ikke vurderes
4
yderligere .

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på
miljøet

Bemærkninger
landskabelig vurdering. Dette varetages i hhv. MV jf.
husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP.

Geologisk særpræg
Jordforurening

1-10

Risiko for forurening
Jordhåndtering/flytning

1-10

1-10

1-4,610

5

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder
1,2,4,6,
8-10

3,5,7

1-8,10

9

1,2,4-8,
10

3, 9

1,2,410

3

Udledning af spildevand

Grundvandsforhold

Risiko for forurening af
grundvandressourcen
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

1,2,48,10

3, 9

1,2,610

3,4,5

1,2,4,6-

3,5

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

Støj
Støj og vibrationer
6

5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet i forbindelse
med Helhedsplanen for Årslev/Sdr. Nærå
I forbindelse med vejanlægget i Faaborg/Kaleko kan
der ske jordflytning. Screening varetages i
forbindelse med lokalplanlægningen da der ikke er
kendskab til omfanget.
3 (Faaborg og Årslev): Ved byudvikling skal
afstrømningsforhold varetages Varetages i LP.
5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
I forbindelse med vejanlægget i Faaborg/Kaleko
behandles overfladevand. Screening varetages i
forbindelse med lokalplanlægningen da der ikke er
kendskab til omfanget.
7: Kommuneplanens kortbilag er opdateret ift.
realiserede og nye vådområdeprojekter. MV
varetages ifm. projektplaner.
9: Placering af store husdyrbrug vil kræve en særlig
vurdering. Dette varetages i hhv. MV jf.
husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP.
3 (Årslev og Ringe): byudviklingsareal indenfor
6
OSD . Varetages i redegørelse for byudvikling
overfor Miljøministeriet.
9: Placering af store husdyrbrug vil kræve en særlig
vurdering. Dette varetages i hhv. MV jf.
husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP
Der udpeges nye områder til positiv skovrejsning jf.
statens interesser i kommuneplanlægningen. Arealer
udpeges hvor der er behov for at beskytte
grundvandsressourcen.
3 (Ringe): Byudviklingsareal i nærheden til
vandværksboring. Hensynet varetages i LP.
3 (Faaborg): byudviklingsareal nær
landbrugsproduktion. Bør varetages i LP.
9. Placering af store husdyrbrug vil kræve en særlig
vurdering. Dette varetages i hhv. MV jf.
husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP
3: Byudvikling vil medføre øget biltrafik
4: Detailhandel vil medføre øget biltrafik
5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
I forbindelse med vejanlægget i Faaborg/Kaleko kan
der ske emissioner. Screening varetages i
forbindelse med lokalplanlægningen da der ikke er
kendskab til omfanget.
3: Byudvikling vil medføre øget trafik

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Bemærk, at en ny kortlægning er i gang. Afsluttes inden 2015
Revideret 30.10.2012
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Forhold der
ikke vurderes
4
yderligere .

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på
miljøet

10

3 (Ringe): Byudviklingsareal ligger nær jernbanen.
Varetages i LP.
5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
I forbindelse med en nærmere planlægning af vej
ved Faaborg/Kaleko vurderes denne, idet det
nærmere omfang af trafik ikke er kendt.

Trafik
Støj
1-3,610

4

1,2, 68,10

3,4,5,9

Trafikbelastning/belastning

Energiforbrug
Sikkerhed

1-4,610

5

1-4,610

5

5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
Vejstrækningen ved Faaborg/Kaleko forventes at
aflaste eksisterende veje og forbedre
trafiksikkerheden.
5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
Vejstrækningen ved Faaborg/Kaleko forventes at
aflaste eksisterende veje og forbedre
trafiksikkerheden.

1-10
1-10
1-10
1,2,410

3

3 (Faaborg, Årslev og Ringe): Indenfor
byudviklingsareal skal beskyttede jord- og stendiger
varetages. Varetages i LP.

1-8,10

9

9: Kommuneplanens redegørelse for byggeri og
anlæg i det åbne land rettes til ift. Ændring af
planloven. Konsekvensen af ændringen kan være et

Ressourcer og affald
Arealforbrug
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4: Detailhandel vil medføre øget trafikal støj.
5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
I forbindelse med en nærmere planlægning af vej
ved Faaborg/Kaleko vurderes disse, idet det
nærmere omfang af trafik og dermed evt. støjgener
ikke er kendt.
3 (Faaborg): Byudviklingsareal tilkobles Alléskovvej.
Øget trafikbelastning varetages i LP.
3 (Årlev): Byudviklingsareal tilkobles Bøgehøjvej.
Øget trafikbelastning varetages i LP.
3 (Ringe): Byudviklingsareal vil betyde øget
trafikbelastning på Svendborgvej, Algade og
Rudmevej. varetages i LP.
4: Detailhandel vil medføre øget trafikbelastning.
Detailhandelsareal øges dog kun i begrænset
omfang.
5: Vejanlægget i Årslev er miljøscreenet.
I forbindelse med en mere detaljeret planlægning af
vej ved Faaborg/Kaleko vurderes denne, idet det
nærmere omfang af trafik ikke er kendt.
9: Placering af store husdyrbrug vil kræve en særlig
vurdering. Dette varetages i hhv. MV jf.
husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP

1-10

Risiko for ulykker

Klimatiske faktorer
Påvirkning af klima
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier
Kirker
Fredede eller
bevaringsværdige bygninger

Bemærkninger

4

Forhold der
ikke vurderes
4
yderligere .

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på
miljøet

Bemærkninger
øget arealforbrug.
7
Udpegningen af SVL -områder vil binde
arealanvendelse yderligere.

Energiforbrug
Vandforbrug

1-10
1-8, 10

Produkter, materialer, råstoffer
Kemikalier, miljøfremmende
stoffer
Affald, genanvendelse
Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk

Kystnærhedszone og –profilet

Lys og reflektioner
Sikkerhed
Kriminalitet
Brand, eksplosion og
giftpåvirkning
Arbejdsmiljø
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

9

9: Placering af store husdyrbrug vil kræve en særlig
vurdering af vandforbruget. Dette varetages i hhv.
MV jf. husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP

1-10
1-10
1-10

1,2,5-8,
10

3,4, 9

1,2,410

3

3: Det arkitektoniske udtryk for nye
byudviklingsområder varetages i LP.
4: Detailhandel vil medføre et ændret arkitektonisk
udtryk. Varetages i LP.
9: Placering af store husdyrbrug vil kræve en særlig
vurdering. Dette varetages i hhv. MV jf.
husdyrbekendtgørelsen samt evt. i VVM og LP
3 (Faaborg og Horne): Byudviklingsareal er
beliggende indenfor kystnærhedszonen. Varetages i
redegørelse for byudvikling overfor Miljøministeriet.

1-10
1-10
1-10
1-10
3-10

1-2

3,58,10

1-2,4,9

Påvirkning af erhvervsliv

1-2: Beskriver rammen for udviklingen for
kommunen, dens byer og landdistrikter.
1-2: Beskriver rammen for erhvervslivet i kommunen.
4: Arealer til detailhandel vil øges i begrænset
omfang.
9: Planlægning for store husdyrbrug vil give
landbruget investeringssikkerhed.

Kommuneplan 2013 er en lille kommuneplanrevision, der jf. Udviklingsstrategi 2012 omfatter temaerne
jordbrug, klima, trafik og kulturarv. Herudover omfatter planforslaget udlæg af nye byudviklingsarealer og
ændringer i detailhandelsrammerne.
Screening af kommuneplan 2013 er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Screeningen er gennemført på kommuneplanniveau. Det betyder fx at der kan forudses en
påvirkning af en række forhold, men at de først kan vurderes på lokalplanniveau, hvor det konkrete projekt
kendes. Kommuneplanens temaer er screenet ét for et. Dvs. ændringerne indenfor hvert tema er vurderet.
Her er det tale om ændringer, der går ud over almindelige konsekvensrettelser. Der er således ikke vurderet
på de områder, hvor tidligere planlægning er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2013 uden væsentlige
ændringer.
Konklusion: Der er fortaget en screening af ændringer i kommuneplanen, og det er vurderet, at
ændringerne på kommuneplanniveau ikke er af så væsentlig karakter, at de betinger en miljøvurdering. Der
er således ikke på kommuneplanniveau behov for at påpege afbødende foranstaltninger i forhold til planen
og dens konsekvenser. Konsekvenserne er allerede tilgodeset i planen eller miljøvurderingen vil som sagt
være bundet op på de efterfølgende konkrete planer, som detaljerer kommuneplanen.
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Særligt værdifuldt landbrugsareal (SVL)
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