Screeningsskema
Miljøvurderingsloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020)

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs påvirkning
Sundhedstilstand

Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

Screening
Planens indvirkning på miljøet

Ikke relevant

Plan nr.
Affaldsplan 2015-2020, Tillæg nr. 2
Udført af:
Lars Henriksen
Dato:
10.01.2021
Sagsnr.:
07.01.00-P15-1-18 Affaldsplan 2020-2030
Ja
Nej
Indledende screening
Planen er omfattet af lovens bilag
X
1, jf § 8 stk. 1 nr. 1
Planen er omfattet af lovens bilag
X
2, jf § 8 stk. 1 nr. 1
Planen kan påvirke et
internationalt
X
naturbeskyttelsesområde
væsentligt. § 8 stk. 1 nr. 2

Bemærkninger

Bemærkninger

X

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser
X
Begrænsninger og gener overfor
X
befolkningen
Biologisk mangfoldighed (Flora og Fauna)
Dyreliv
X
Planteliv
X
Internationale
X
naturbeskyttelsesinteresser
Naturbeskyttelse jf. § 3
X
Grønne områder
X
Skovrejsning/skovnedlæggelse
X
Fredning
X

X

Borgerne har fortsat mulighed for at
bortskaffe farligt affald og tekstiler på de
4 genbrugsstationer i kommunen, som
har åbent hver dag undtagen få
helligdage.

X

Forslaget er sendt i høring hos
handicaprådet.
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Landskab og jordbund
Landskabelig værdi
Geologisk særpræg
Jordforurening
Risiko for forurening
Jordhåndtering/flytning
Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder
Udledning af spildevand
Grundvandsforhold
Risiko for forurening af
grundvandressourcen
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)
Emissioner fra eventuel trafik til
og fra området
Støj
Støj
Vibrationer
Trafik
Støj
Trafikbelastning/belastning

Energiforbrug
Sikkerhed
Risiko for ulykker
Klimatiske faktorer
Påvirkning af klima
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier
Kirker
Fredede eller bevaringsværdige
bygninger
Ressourcer og affald
Arealforbrug

Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på miljøet

Bemærkninger

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Der er forslag om fælles sortering i
sommerhusområder og i Faaborg midtby,
dette kan medvirke til mindre trafik på de
små sommerhusveje og i Faaborg midtby.

X

Planen øger genanvendelsen og mindsker
derved klimaaftrykket.

X
X
X

X
X
X
X
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Energiforbrug
Vandforbrug
Produkter, materialer, råstoffer
Kemikalier, miljøfremmende
stoffer

Forhold der
ikke vurderes
yderligere. 1)

Forhold, der
bør vurderes

Ikke relevant

Screening
Planens indvirkning på miljøet

X
X
X
X

Affald, genanvendelse
X
Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk
Kystnærhedszone og –profilet
Lys og/reflektioner
Sikkerhed
Kriminalitet
Brand, eksplosion, giftpåvirkning

Der laves ny indsamling af farligt affald,
hvilket kan forventes at få positiv effekt
på håndtering af kemikalier og
miljøfremmede stoffer.
Generelt forventes mere affald at blive
udsorteret til genanvendelse. Ordningen
giver derfor mulighed for mere
genanvendes og dermed mindre
forbrænding.

X
X
X
X

X

Arbejdsmiljø
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold
Påvirkning af erhvervsliv

Bemærkninger
Forventet mindre energiforbrug på grund
af bedre udnyttelse af ressourcerne.

X

Ordningen indfører en henteordning for
farligt affald og det må forventes at affald
i højere grad bortskaffes regelmæssigt
end tidligere. Derfor kan der forventes en
positiv effekt i forhold til brand og
eksplosionsfare.
Nye renovationsbiler indrettes bedre for
personalet, poseordning stoppes.

X
X

Konklusion
Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at
påvirke Natura 2000 områder eller Bilag IV arter. Planen giver ikke mulighed for anlægsprojekter
der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Klagevejledning
Forslaget til tillæg II til affaldsplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes
at forslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og der er derfor ikke udarbejdet en
miljøvurdering.
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du
klage til Planklagenævnet, inden 4 uger fra den 12. maj 2021, hvor planen offentliggøres, altså
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senest den 9. juni 2021. Du klager via Klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk, her finder du
også en videovejledning til, hvordan du klager.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om
gebyrerne og forventet sagsbehandlingstid på www.naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/vejledning/.
Planklagenævnet 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 kommunen. Kommunen videresender herefter
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Hvis du vil indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder
fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
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