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Screening/scoping efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Plan/program:
Materiale til rådighed
for screeningen:
Miljø:
PN:
TV:
Plan:
FV:
Berørte myndigheder:

(Fx: - Udkast til lokalplan af d xx. – Trafikstøjberegning af d.xx)

Udført af:

(Kan være: By- og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Århus, Energistyrelsen, Region
Nordjylland, Kystdirektoratet, Statens Luftfartsvæsen, Stiftsøvrighed, Statsanerkendte museer,
Kulturarvsstyrelsen, Kommuner. Se bek nr. 1102 af 20/11/09 for nærmere uddybning,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128264)

Samlet konklusion:

Skemaet afkrydses med initialer!
Ikke væsentlig

Væsentlig

Negativ

Neutral

Positiv

Ikke relevant

Ansvarlig
PN

Miljøparameter

Beskrivelse af påvirkning/status på
vurderingen

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Beskyttet natur - §3
Beskyttede arter – bilag IV
Natura 2000
Økologiske forbindelser (kommuneplan)
Aalborg Kommunes grøn-blå-struktur
Skovareal
Fredninger (arter, områder)
Dyreliv (generelt set)
Planteliv (generelt set)

Plan/PN

Relevante mål fra bæredygtighedsstrategien
Lægges der samlet set vægt på at beskytte og udvikle gode livsbetingelser for
dyr og planter? (For at sikre attraktive naturværdier og landskaber skal der
lægges vægt på at beskytte og udvikle gode livsbetingelser for dyr og planter
samt vægte de rekreative muligheder og formidlingen heraf).
Er der udlagt mindst 10 % af det samlede areal til natur og grønne områder,
som opholdsareal for bebyggelsen?
Har planen betydning for mål for skovareal?(Kommunens andel af skov skal
fordobles til 12 % i løbet af en trægeneration (2070))
Landskab
Beskyttelseszoner (kyst, strand, skov, kirker,
fortidsminder, søer, vandløb, diger)

Lokalplan x-x-xxx

Dato: xx.xx.xxxx

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 2 af 3

Ikke væsentlig

Væsentlig

Negativ

Neutral

Positiv

Ikke relevant

Ansvarlig

Miljøparameter

Beskrivelse af påvirkning/status på
vurderingen

Fredninger (fortidsminder, områder)
Geologiske interesseområder/beskyttelsesområder
Særligt værdifuldt landskab/uforstyrrede
landskaber
Landskabelig værdi, æstetiske ændringer
Miljø/
-FV

Grundvand, overfladevand og jordbund
Grundvandsinteresser (beskyttelse og sikring af
drikkevand)
Natura 2000
Vandløb og søer
Håndtering af overfladevand
Håndtering af spildevand
Jordforurening
Jordhåndtering/flytning
Relevante mål fra bæredygtighedsstrategien
Er planen i overensstemmelse med målet om, at forsyningen af drikkevand skal
ske på grundlag af rent drikkevand af høj kvalitet og at de sårbare
drikkevandsområder skal beskyttes bedre mod forurening?
Sker der lokal håndtering af overfladevand?
Fremmes separatkloakering?

Miljø/
-TV/
Plan

Er planen med til at sikre, at spildevandspåvirkningen minimeres og at ingen
vandområder med høj målsætning er belastet af spildevand efter 2014?
Har planen betydning for mål af udledning af tungmetaller og miljøfremmede
stoffer? (Udledning til naturen og miljøet af tungmetaller og miljøfremmede
stoffer skal senest i 2012 være faldende)
Har planen betydning for mål for udledningen af N og P? (Udledningen af N og
P til Limfjorden fra oplandet og byerne skal reduceres med 50 % i 2015 i forhold
til 2000)
Sikres det at forurenet jord ikke giver anledning til miljø og sundhedsmæssige
risici?
Klimatiske faktorer

Energiforbrug (CO 2 ) – eventuel påvirkning af
klima
Vandstandsstigninger (risiko for
oversvømmelse)
Relevante mål fra bæredygtighedsstrategien
Bidrager planen til at fremme cyklens andel af transportarbejdet?
Bidrager planen til at reducere CO 2 -udledningen (ekskl. transport)?

Lokalplan x-x-xxx

Dato: xx.xx.xxxx

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
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Ikke væsentlig

Væsentlig

Negativ

Neutral

Positiv

Ikke relevant

Ansvarlig
Miljø/
Plan/
TV

Miljøparameter

Beskrivelse af påvirkning/status på
vurderingen

Er planen i overensstemmelse med at alt kommunalt byggeri (ombygning og
nybyggeri) senest fra 2012 skal opføres som lavenergibyggeri med integreret
vedvarende energiforsyning?
Er planen i overensstemmelse med målet om, at affald skal indsamles,
håndteres og behandles miljømæssigt og økonomisk optimalt med størst mulig
ressourceudnyttelse?
Befolkningens levevilkår og materielle goder

Begrænsninger og gener over for befolkningen
Svage grupper (ældre, handicappede)
Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb
Boligforhold
Kultur
Erhverv
Miljø/
PN/
TV

Menneskers sundhed

Støjpåvirkning
Luftkvalitet/lugtgener
Lys-/skygge-/vindgener
Friluftsliv og rekreative interesser
Trafiksikkerhed
Sikkerhed/risiko for uheld
Relevante mål fra bæredygtighedsstrategien
Har planen nogen betydning i forhold til målet om, at støjgener fra trafikken skal
reduceres så antallet af stærkt støjbelastede boliger reduceres med minimum
5% inden 2012?
Har planen nogen betydning i forhold til målet om, at trafikkens bidrag til
luftforureningen skal reduceres så gældende grænseværdier for luftkvaliteten i
de områder, hvor trafikken udgør det væsentligste bidrag kan overholdes?
Bidrager planen til at fremme cyklens andel af transportarbejdet?
Plan

Kulturarv (herunder kirker, arkitektonisk arv og arkæologisk arv)
Kulturhistoriske værdier
Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier
Kirker
Fredede og bevaringsværdige bygninger

Lokalplan x-x-xxx

Dato: xx.xx.xxxx

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

