Screening for miljøvurdering af Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2024)
(Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK 939 af 3. juli 2013)

Hvidovre Kommune, 15. august 2014.

Ja
A

B

C

D

Fastlægger planen rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til projekter,
der er omfattet af lovens bilag 3 eller 4?
(§ 3, stk. 1, pkt. 1)

Nej
Hvis ja: Gå til B. Husk at notere
bilagspunktets nummer.

X

Fastlægger planen anvendelsen af et
mindre område på lokalt plan, eller
indeholder den alene mindre ændringer i
planlægningen?
(§ 3, stk. 2)

Hvis nej: Gå til C og D
Hvis ja til begge spørgsmål:
Screening til vurdering af planens
indvirkning på miljøet
Hvis nej til ét af eller begge
spørgsmålene: Miljøvurdering
Hvis ja: Miljøvurdering

Fastlægger planen rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til projekter,
som kommunen vurderer kan få
væsentlig indvirkning på miljøet?
(§ 3, stk. 1, pkt. 3)

X

Skal udfyldes på baggrund af screening.
Udfyld tjeklisten og svar herefter ja eller
nej:
Vil planen påvirke et udpeget
internationalt naturbeskyttelsesområde
væsentligt?
(§ 3, stk. 1, pkt. 2)

Hvis nej: Hør evt. andre
myndigheder og offentliggør
afgørelsen om ikke at udføre
miljøvurdering

Hvis ja: Miljøvurdering

X

Side 1

bemærkninger

Ikke relevant

forbedring, sæt +
forværring, sæt –
ikke relevant, sæt x

Ikke væsentlige





væsentlige

Kan planen medføre ændringer i
eller påvirkninger af:

Befolkningen

Sundhed
Sikkerhed
Tryghed
Arbejdsmiljø

X
X
X
+

Svage grupper
(f.eks. handicappede)

Udvikling af affaldsordningerne samt øgede krav til
renovationsbilernes indretning kan i begrænset
omfang medføre et forbedret arbejdsmiljø for
renovationsarbejderne.
X

Kulturarv

Arkitektonisk arv
(bl.a. bevaringsværdige bygninger)
Kulturhistoriske forhold
Arkæologisk arv

X
X
X

Landskab

Landskabelig værdi
Friluftsliv/rekreative interesser
Fredning og naturbeskyttelse
Dyre- og planteliv
Biologisk mangfoldighed

X
X
X
X
X

Forurening

Trafikstøj

Støj og vibrationer
Lys og/eller refleksioner
Luft

Jordbund
Grundvand
Overfladevand
Udledning af spildevand
Klimatiske faktorer

+/-

I forbindelse med indsamling af flere forskellige
affaldsfraktioner, vil der samlet set ske en let
øgning i kørslen med renovationsbiler, idet kørslen
ændres fra fx én til flere biler. Øgede krav til
renovationsbilernes indretning og tekniske
specifikationer kan i begrænset omfang medføre
minimering af trafikstøj. Da støj ved selve
indsamlingen dog ikke kan undgås, vurderes en
eventuel ændring i omfanget af trafikstøj dog at
være af marginal betydning.
X
X

+/-

I forbindelse med indsamling af flere forskellige
affaldsfraktioner, vil der samlet set ske en let
øgning i kørslen med renovationsbiler, idet kørslen
ændres fra fx én til flere biler. Øgede krav til
renovationsbilernes indretning og tekniske
specifikationer kan i begrænset omfang medføre
minimering af luftforurening i forbindelse med
kørslen. Det forventes desuden, at øget
genanvendelse frem for forbrænding vil medføre
en mindsket luftforurening. En ændring i omfanget
af luftforurening vurderes dog at være af marginal
betydning.
X
X
X
X
X
Side 2

Indvirkning på eksisterende
forurening/miljøbelastning

+

Implementering af planens initiativer har til hensigt
bl.a. at flytte affaldsmængder fra forbrænding til
genanvendelse og genbrug for bl.a. at mindske
forurening fra forbrænding og at udnytte
ressourcerne i affaldet bedre for samlet set at
mindske affaldsmængdernes belastning af miljøet.
Samlet set vurderes planen derfor at bidrage til en
mindsket miljøbelastning.

Ressourceanvendelse

Arealforbrug
Energiforbrug (bl.a. trafik)

X
+/-

Vandforbrug
Råstoffer

+

Affald, genanvendelse

+

I forbindelse med indsamling af flere forskellige
affaldsfraktioner, vil der samlet set ske en let
øgning i kørslen med renovationsbiler, idet kørslen
ændres fra fx én til flere biler. Øgede krav til
renovationsbilernes indretning og tekniske
specifikationer kan i begrænset omfang medføre
minimering af energiforbrug. En eventuel ændring
vurderes dog at være af marginal betydning.
X
Affaldsplanens formål er bl.a. at øge
genanvendelsen af ressourcerne i affaldet, hvilket
er med til at mindske råstof-forbruget og bevare de
anvendte råstoffer længere i kredsløbet.
Affaldsplanens formål er bl.a. at skabe mindre
affald og at øge genanvendelsen af ressourcerne i
affaldet, hvilket er med til at reducere
affaldsmængderne bevare de anvendte råstoffer
og fremstillede produkter længere i kredsløbet.

Miljøvurdering? Bemærkninger
NEJ:
X

På baggrund af ovenstående screening vurderes det samlet set, at affaldsplanen ikke vil få
væsentlig indvirkning på miljøet. Implementering af affaldsplanens initiativer bidrager, trods
en let øget kørsel, til en øget genanvendelse af affald og vurderes derfor samlet set at have
en positiv påvirkning af miljøet. Selv om der i flere tilfælde vurderes at være henholdsvis
positiv og negativ påvirkning af miljøet, vurderes den samlede påvirkning ikke at være
væsentlig.

JA:

Side 3

