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Screening for miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
på Hindsholm

1. Indledning
Planen omhandler beskyttelse af grundvandet på Hindsholm, og beskriver 
de beskyttelsestiltag, der vurderes nødvendige ud over den generelle grund-
vandsbeskyttelse for at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden 
kan baseres på rent grundvand.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse på Hindsholm er udarbejdet i dia-
log med repræsentanter for de 4 almene vandværker på Hindsholm: Bogen-
sø Vandværk, Dalby Vandværk, Martofte Vandværk og Mesinge Vandværk. 
Indsatsplanen er efterfølgende forelagt og drøftet i kommunens Koordina-
tionsforum.

Planen tager udgangspunkt i den eksisterende forsyningsstruktur på Hinds-
holm, og er udarbejdet inden for rammerne af den gældende lovgivning og 
den fysiske planlægning i kommunen. Forslaget til indsatsplan skal vurderes 
jf. § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter (VVM) – (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021).

1.1 Screening for miljøvurdering

Screeningen for miljøvurdering af indsatsplanen omfatter to trin:

Step 1 – Indledende screening

Myndigheden skal jf. § 8, stk. 1 i Miljøvurderingsloven gennemføre en miljø-
vurdering af planer og programmer, hvor disse udarbejdes, bl.a. indenfor 
fysisk planlægning og arealanvendelse, og fastlægger rammerne for fremti-
dige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

Indsatsplanen for Hindsholm fastsætter ikke rammer for anlæg omfattet af 
lovens bilag 1 eller 2, men kan medføre sådanne projekter. I så fald vil der 
for hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret VVM-redegørelse eller 
VVM-screening af de pågældende projekter.

Ifølge Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, pkt. 2 og 3 skal myndigheden gen-
nemføre en miljøvurdering, såfremt der kan ske påvirkning af internationale 
naturbeskyttelsesområder og områdernes bevaringsstatus eller såfremt pla-
nen i øvrigt vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
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Kerteminde Kommune vurderer på grundlag af den indledende screening, at 
planen ikke påvirker sådanne områder eller tilhørende arter, og at der derfor 
ikke kræves udarbejdelse af en miljøvurdering.

Step 2 – Planens indvirkning på miljøet (screening)

For at underbygge denne vurdering har Kerteminde Kommune foretaget en 
screening for at klarlægge, om der er et eller flere områder, hvor planen kan 
medføre generel eller væsentlig påvirkning af miljøet, jf. § 8, stk. 2 i Miljø-
vurderingsloven.

Tjeklisten for screeningen omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i 
betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkelt parameter foretages en 
kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af planens indvirkning på den pågæl-
dende miljøparameter i tjeklisten.

Skal der i forhold til step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten 
som en afgrænsning (scoping) af omfanget af miljøvurderingen. De miljøpa-
rametre, der vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet (posi-
tiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljø-
vurdering.

Skal der i henhold til step 1 foretages en screening af, om indsatsplanen 
kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes tjekli-
sten som et screeningsværktøj. Hvis en eller flere miljøparametre vurderes 
at blive påvirket ved gennemførelse af indsatsplanen, skal der foretages en 
miljøvurdering. I dette tilfælde kan den udfyldte tjekliste anvendes som sco-
ping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen.

2. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Hindsholm
Indsatsplanen for Hindsholm omfatter et område med særlige drikkevandsin-
teresser (OSD) samt indvindingsoplandene for Bogensø Vandværk, Dalby 
Vandværk, Martofte Vandværk og Mesinge Vandværk.  Endvidere har staten 
udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværksbor-
ingerne. BNBO er også medtaget i indsatsplanen.

Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte den 
nuværende og fremtidige drikkevandsressource. Planen beskriver de grund-
læggende indsatser, der er nødvendige, og angiver hvem, der er ansvarlige 
for udførelsen af indsatserne. Planen indeholder også en tidsplan for hvor-
når indsatserne skal gennemføres. Desuden angiver planforslaget et over-
slag over, hvad indsatserne vil koste.

Endvidere er der indsatser i forhold til opsporing af dybe boringer og fokus 
på grundvandstruende aktiviteter ved tilsyn m.v.
Endelig medtager planforslaget en række retningslinjer for kommunens ad-
ministration i forhold til beskyttelse af grundvandet. 

http://www.kerteminde.dk/
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I det efterfølgende skitseres de potentielle miljømæssige påvirkninger ved 
realisering af planen.

3.1 Indledende screening (Step 1):

Vejledning:
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) 
- (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) indebærer, at offentlige myndigheder skal 
foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet.

Kerteminde Kommune har på grundlag af den nedenstående indleden-
de screening vurderet, om forslag til indsatsplan for Hindsholm har 
væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal miljøvurderes efter 
lovens § 8 stk. 1.

Screeningen omfatter de miljøparametre, der iht. Loven skal tages i betragt-
ning ved en miljøvurdering. For hver enkelt parameter foretages indled-
ningsvist en kvalitativ vurdering af indsatsplanens indvirkning på den pågæl-
dende miljøparameter.

Indledende screening (step 1) Ja Nej Bemærkninger

Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsent-
ligt.
NATURA 2000-område

x Kommunen vurderer at 
planen ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger af 
internationale beskyttel-
sesområder.

Indsatsplanen tager ud-
gangspunkt i den eksiste-
rende tilstand på Hinds-
holm, som indebærer forø-
get tilladt indvinding for 3 af 
de 4 almene vandværker 
(Mesinge, Dalby og Martof-
te).
Bogensø Vandværks max. 
indvinding er ikke forøget. 

Indvindingstilladelserne 
blev meddelt ultimo 2020 / 
primo 2021.

 
Natura 2000 og habitat-
områderne på Hindsholm 
omfatter:

• Natura 2000-

http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 18områderne på 
søterritoriet (Oden-
se Fjord og Store 
Bælt og Romsø.

• Natur- og vildtre-
servater på søterri-
toriet (Odense 
Fjord og tilstøden-
de strandområder 

• Natura 2000-
habitatområder in-
denfor kystnært 
søterritorium samt 
område på nord-
spids af Hindsholm 
(Korshavn og ved 
Nordskov).

Anlægget kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder i 
det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV, litra a) 
eller ødelægge de plantearter, der 
er optaget i habitatdirektivets bilag 
IV, litra b) i alle livsstadier.

x Planen vurderes ikke at 
ville medføre beskadigelse 
af yngle- eller rasteområder 
i det naturlige udbredelses-
område for dyrearter opta-
get i habitatdirektivets bilag 
lV, litra a) eller at ødelægge 
de plantearter, der er opta-
get i habitatdirektivets bilag 
IV, litra b) i alle livsstadier.

Der er overvågning af od-
der ved Ålekisterenden.
Blev ikke observeret i 2017.

Planen er omfattet af Lov om Miljøvur-
dering LBK 1976 af 27/10/2021 § 8, 
stk. 1, vedr. planer indenfor vandfor-
valtningen, som fastlægger rammerne 
for anlægstilladelser omfattet af bilag 1 
og 2.

x Planen skal miljøvurderes, 
hvis den fastlægger ram-
merne for fremtidige an-
lægstilladelser til projekter, 
der er omfattet af bilag 1 og 
2.
I bilag 1 nævnes under 
punkt 11: Arbejder i forbin-
delse med indvinding af 
grundvand.
Men disse er kun omfattet, 
hvis der indvindes mere 
end 10 mio. m3/år, og dette 
vil er ikke /ikke være rele-
vant i indsatsplanområdet.
Planen vurderes derfor ikke 
at fastlægge rammerne for 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 18fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, der er omfattet 
af bilag 1 og 2. Planen 
vurderes derfor ikke at 
være omfattet af lovens § 
8, stk. 1.

3.2 Indledende screening (Step 1) - konklusion

Kerteminde Kommune vurderer på grundlag af den indledende screening, at 
Indsatplan for grundvandsbeskyttelse på Hindsholm ikke er omfattet af kra-
vet om obligatorisk miljøvurdering. 

For at underbygge dette, er der foretaget en miljøscreening for at klarlægge, 
om der er et eller flere områder, hvor planen kan medføre en generel og 
væsentlig påvirkning af miljøet.

3.3 Planens indvirkning på miljøet (Step 2):

Nedenfor vurderes de potentielle miljømæssige påvirkninger af miljøet ved 
realisering af indsatsplanen.

Indvirkning BemærkningerScreening (step 2)
Planens indvirkning på miljøet iht. 
Lovens § 2 stk. 1, nr. 2 og 3
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1. Naturbeskyttelse
1.1 Naturbeskyttelsesloven (NBL) 

§ 3
Beskyttede naturtyper

x Der findes en række § 3-beskyttede 
naturområder og vandløb i området 
som indsatsplanen for Hindsholm 
omfatter.

Planens aktiviteter forventes ikke at 
påvirke § 3-beskyttet natur eller vand-
løb i væsentlig negativt retning.

Ved etablering af nye anlæg i § 3-
beskyttede områder i regi af planen 
vil de tilladelser, der gives i forbindel-
se hermed, stille krav om at væsentlig 
påvirkning skal undgås.
Vandindvindingen for tre af de fire 

http://www.kerteminde.dk/
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vandværker på Hindsholm blev øget  
i nye indvindingstilladelser i 2020, 
mens et vandværk (Bogensø Vand-
værk) bibeholdt sin maksimale ind-
vinding i tilladelsen fra 2021.

De nye vandindvindingstilladelser  
udgør basis for den aktuelle tilstand 
for beskyttet natur og beskyttede 
vandløb på Hindsholm og for   vurde-
ringen af Indsatsplanens indvirkning 
på beskyttet natur og vandløb på 
Hindsholm.

I VVM-screeningsprocessen i forbin-
delse med de nye tilladelser til vand-
værkerne i Bogensø, Mesinge, Dalby 
og Martofte blev det vurderet, om den 
forøgede indvinding kan påvirke ud-
pegningsgrundlaget for beskyttet 
natur (§ 3-områder). 

1) Bogensø Vandværk.
Ny tilladelse: 9.000 m3/år (9.000 m3)

 I indvindingsoplandet findes en ræk-
ke mindre udpegninger af beskyttede 
naturtyper efter § 3 i naturbeskyttel-
sesloven. Bl.a. flere mindre områder 
med mose, eng og sø. Med baggrund 
i den store dæklagstykkelse over 
grundvandsmagasinet, vurderede 
Kerteminde Kommune at indvindin-
gen ikke vil medføre en væsentlig 
ændring af  naturtilstanden

2) Dalby Vandværk 
140.000 m3/år (100.000 m3/år)

I indvindingsoplandet findes der en 
række udpegninger af beskyttede 
naturtyper efter § 3 i naturbeskyttel-
sesloven. Det drejer sig bl.a. om flere 
mindre områder med mose, eng og 
sø. Den store dæklagstykkelse over 
magasinet, medfører at Kerteminde 
Kommune vurderede at den øgede 
vandindvinding ikke vil kunne give 
anledning til en væsentlig ændring af 

den nuværende naturpåvirkning.

http://www.kerteminde.dk/
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I indvindingsoplandet til Dalby Vand-
værk er der to vandløb, Ålekisteren-
den og Rødsbækken, der er målsatte 
i den vedtagne Vandområdeplan. 
Begge vandløb er små, og Røds-
bækken ligger på grænsen af indvin-
dingsoplandet til Dalby Vandværk. 

Vandplanen for Odense Fjord stiller 
ikke krav om reduktion af påvirknin-
gen fra vandindvinding på vandførin-
gen, men som udgangspunkt bør 
indvindingen maksimalt medføre en 
reduktion af vandløbets oprindelige 
medianminimumsvandføring på 10-25 
%. 
Afstrømningen i de to vandløb ken-
des ikke. Deres oplande er ikke helt 
små, men afstrømningen er lille med 
øget risiko for sommerudtørring.

Boringerne indvinder grundvand fra 
Sand 3 magasinet, der er et spændt 
magasin (inden for vandværkets ind-
vindingsopland). På baggrund af de 
geologiske oplysninger fra borerap-
porter og grundvandskortlægningen i 
området vurderer kommunen, at der 
er lille sandsynlighed for, at vandind-
vindingen vil påvirke vandføringen i 
de to vandløb. Vandløbenes vandfø-
ring bør moniteres løbende. 

Kerteminde Kommune vurderede, at 
indvindingstilladelsen ikke vil forhin-
dre målopfyldelse i vandløbene. 

3) Martofte Vandværk
33.000 m3/år (25.000 m3/år)

Inden for indvindingsoplandet findes 
der en række mindre udpegninger af 
beskyttede naturtyper efter § 3 i na-
turbeskyttelsesloven. Det drejer sig 
bl.a. om flere mindre områder med 
mose, eng og sø,

Med baggrund i den store 
dæklagstykkelse over magasinet, 
blev det 
vurderet, at den øgede vandindvin

http://www.kerteminde.dk/
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ding ikke vil kunne give anledning til 
en væsentlig ændring af naturpåvirk-
ningen

I indvindingsoplandet til Martofte 
Vandværks boringer er der et vand-
løb, Sørenden, der er § 3 beskyttet 
på det åbne stræk lige efter forsam-
lingshuset. 
Vandløbet er ikke målsat i den ved-
tagne Vandområdeplan. 
Afstrømningen i vandløbet er ikke 
kendt, men bør moniteres. Oplandet 
er lille, og afstrømningen er derfor 
lille. 

Boringerne indvinder grundvand fra 
Sand 3 magasinet, der er et spændt 
magasin (inden for vandværkets ind-
vindingsopland). 
På baggrund af de geologiske oplys-
ninger fra borerapporter og grund-
vandskortlægningen i området vurde-
rede Kerteminde Kommune, at der er 
lille sandsynlighed for, at vandindvin-
dingen vil påvirke vandføringen i 
vandløbet.

4) Mesinge vandværk:
135.000 m3/år (100.000 m3/år)

I indvindingsoplandet findes en række 
udpegninger efter § 3 omfattende 
flere mindre områder med mose, eng 
og sø. 

Med baggrund i den store 
dæklagstykkelse over magasinet, har 
Kerteminde Kommune vurderet at 
den øgede indvinding ikke vil give 
anledning til en væsentlig ændring af 
den nuværende naturpåvirkning.

To vandløb I indvindingsoplandet til 
Mesinge Vandværks boringer - Åleki-
sterenden og Rødsbækken, er mål-
satte i den vedtagne Vandområde-
plan. Begge vandløb er små, og 
Rødsbækken er rørlagt på stræknin-
gen ved Mesinge by. 

http://www.kerteminde.dk/
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ikke krav om reduktion af påvirknin-
gen fra vandindvinding på vandførin
gen, men som udgangspunkt bør 

indvindingen maksimalt medføre en 
reduktion af vandløbets oprindelige 
medianminimumsvandføring på 10-25 
%. Afstrømning i de to vandløb ken-
des ikke, men deres oplande er små, 
og afstrømningen er derfor lille. Der-
for er der også en øget risiko for 
sommerudtørring.

Boringerne indvinder grundvand fra 
Sand 3 magasinet, der er et spændt 
magasin (inden for vandværkets ind-
vindingsopland).

På baggrund af de geologiske oplys-
ninger fra borerapporter og grund-
vandskortlægningen i området vurde-
rede Kerteminde Kommune, at sand-
synligheden for, at vandindvindingen 
vil påvirke vandføringen i de to vand-
løb er lille. Vandløbenes vandføring 
vil blive monitoreret løbende. Kerte-
minde Kommune vurderede, at ind-
vindingstilladelsen ikke vil forhindre 
målopfyldelse i vandløbene

1.2 NBL § 15, 16, 17,18 og 19 
Bygge- og beskyttelseslinjer

x Planen vurderes ikke at påvirke byg-
ge- og beskyttelseslinjer.

1.3 Natura 2000, Habitat- og fug-
lebeskyttelsesområder (berørt 
eller i nærheden)

x Flere Natura 2000 områder ligger 
indenfor eller støder op til området 
omfattet af indsatsplanen for Hinds-
holm.
De vurderes ikke at blive påvirket 
negativt af planen.

1.4 Habitatdirektivets bilag IV-
arter, rødliste- og fredede arter

x Planen vurderes ikke at ville medføre 
beskadigelse af yngle- eller rasteom-
råder i det naturlige udbredelsesom-
råde for dyrearter optaget i habitatdi-
rektivets bilag lV, litra a) eller at øde-
lægge  plantearter optaget i habitatdi-
rektivets bilag IV, litra b) i alle livssta-
dier.

1.5 Specielle naturværdier x

http://www.kerteminde.dk/
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Side 10 af 181.6 Eksisterende fredninger, inkl. 
Exner-fredninger (kirkeomgi-
velsesfredninger)

x
Planen forventes ikke at påvirke fred-
ninger.

Indvirkning BemærkningerScreening (step 2)
Planens indvirkning på miljøet iht. 
Lovens § 2 stk. 1, nr. 2 og 3

Ik
ke

 re
le

va
nt

V
æ

se
nt

lig
 n

eg
at

iv

U
væ

se
nt

lig
/n

eu
tra

l

V
æ

se
nt

lig
 p

os
iti

v
1.7 Spredningskorridorer x Planen forventes ikke at have en 

væsentlig negativ effekt på spred-
ningskorridorer.

1.8 Spærringer x
1.9 Særlige landskabsinteresser, 

rumlig oplevelse af landskabet
x Skovrejsning er uønsket i områder 

med særlige landskabsinteresser 
(kommuneplan )

1.10 Særlige geologiske interesser 
og værdier

x

1.11 Særlige terrænforhold x
1.12 Fredskov (herunder nedlæg-

gelse af fredskov)
x

1.13 Skovrejsningsområde x  

1.14 Skovrejsning uønsket x Skovrejsning uønsket i områder jf. 
kommuneplan.

1.15 Naturnetværk x Planen forventes ikke at have en 
væsentlig negativ effekt på naturnet-
værk

1.16 Bevaringsværdige beplant-
ningselementer

x

1.17 Lavbundsarealer (mulighed for 
at genskabe el. retablere nye 
vådområder)

x

1.18 Påvirkning af vandløb og våd-
områder

x Reduceret anvendelse af sprøjtemid-
ler forventes generelt at resultere i 
lavere koncentrationer i vandløb og 
vådområder.
Det skal i forbindelse med konkrete 
indvindingsændringer vurderes, om 
det påvirker berørte vandløbs mini-
mumsvandføring.

http://www.kerteminde.dk/
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IndvirkningScreening (step 2)
Planens indvirkning på miljøet iht. 
Lovens § 2 stk. 1, nr. 2 og 3
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Bemærkninger

2. Spildevand
2.1 Udledning af spildevand x Der er et igangværende kloaksepare-

ringsprojekt i Mesinge, som har til 
formål at hindre udledningen af spil-
devand til vandløb

2.2 Udledning af overfladevand x

2.3 Okkerpotentielle områder x

2.4 Andet

3. Grundvand
3.1 Særlige drikkevandsområder 

(OSD)
x Kvaliteten af grundvandet forventes 

opretholdt eller forbedret ved  plan-
forslagets indsatser overfor nitrat, 
pesticider og andre miljøfremmede 
stoffer.

3.2 Vandindvinding x Vandværkerne på Hindsholm skal 
fremme en bæredygtig udnyttelse af 
grundvandsressourcen i samarbejde 
med kommunen, herunder overvåg-
ning, spredning af indvindingen, samt 
kontrol og sikring af boringer.

3.3 Vandforbrug (Ved særlige 
funktioner, f.eks. en golfbane)

x Planen behandler ikke forbrugs-
mængder.

3.4 Andet

4. Landbrug
4.1 Landbrug/husdyr m.v. x BNBO indgår i planen, og jordbrugsa-

realer i BNBO vil derfor blive påvir
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ket af indsatsplanen, idet nogle area-
ler skal drives med nye metoder, hvis 
der ikke længere må anvendes pesti

cider, eller hvis udvaskningen af nitrat 
skal nedbringes. 
Planen forhindrer ikke fortsat drift af 
jordbrug.
Indsatsplanen åbner op for erstat-
ningsmulighed for de gener eller ud-
gifter, der måtte være ved omlægning 
af driften.

4.2 Andet

Indvirkning BemærkningerScreening (step 2)
Planens indvirkning på miljøet iht. 
Lovens § 2 stk. 1, nr. 2 og 3
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5. Virksomheder
5.1 Virksomhedsstøj, afstand m.v. x

5.2 Vibrationer x

5.3 Luftforurening (støv og andre 
emissioner)

x Planens aktiviteter vurderes ikke at 
give anledning til væsentlige emissio-
ner.

5.4 Risikovirksomheder x

5.5 Andet x

6. Jord
6.1 Jordforurening x Planens aktiviteter udgør i sig selv 

ikke en risiko for jordforurening.
Planen indeholder retningslinjer, 
hvorefter forurenet jord ikke må 
deponeres eller anvendes indenfor 
OSD eller indvindingsoplande for 
almene vandværker udenfor OSD. 
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IndvirkningScreening (step 2)
Planens indvirkning på miljøet iht. 
Lovens § 2 stk. 1, nr. 2 og 3
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Bemærkninger

7. Trafik
7.1 Trafikafvikling/belastning og 

vejadgang i anlægsfasen
x Planen vil ikke medføre lys eller re-

fleksioner

7.2 Støjgener fra veje og jernbaner x

7.3 Vibrationer fra vej, bane og 
anlægsarbejder

x

7.4 Emissioner fra eventuel trafik til 
og fra området

x

7.5 Trafiksikkerhed x

7.6 Andet

8. Klimatiske forhold
8.1 Sol/skyggevirkning x Planen vil ikke medføre lys eller re-

fleksioner eller skyggevirkninger

8.2 Vindforhold x

8.3 Andet x

9. Kulturarv
9.1 Kulturhistoriske værdier x

9.2 Arkæologiske værdier X

9.3 Fredede el. bevaringsværdige 
bygninger

x
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og beskyttede fortidsminder.
Museumslovens § 29a og 29e

x

9.5 Kulturlandskaber x

IndvirkningScreening (step 2)
Planens indvirkning på miljøet iht. 
Lovens § 2 stk. 1, nr. 2 og 3
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Bemærkninger

9.6 Kirkeindsigtsområder x

9.7 Andet

10. Arkitektoniske forhold – ny bebyggelse
10.1 Arkitektonisk tilpasning til om-

givende bebyggelse
x

10.2 Bygningsmæssig tilpasning til 
terræn, omgivende landskab 
og beplantning

x

10.3 Visuel påvirkning af kystnær-
hedszonen (Planlov § 16 stk. 3 
og 4)

x

10.4 Visuel påvirkning af skyline x

10.5 Lys og/eller refleksioner x

10.6 Andet

11. Ressourcer og affald
11.1 Arealforbrug x Planen regulerer ikke arealforbrug, 

men har betydning for arealanvendel-
se indenfor området.

11.2 Energiforbrug x Planens aktiviteter forventes ikke at 
give anledning til et øget energifor-
brug

11.3 Forbrug af andre materialer, 
råstoffer

x

11.4 Forbrug af andre materialer, 
råstoffer

x Målsætningen for BNBO er, at der 
ikke anvendes, håndteres eller opbe
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vares miljøfremmedes stoffer indenfor 
sårbare BNBO, hvilket vurderes at 
have en positiv indvirkning på grund-
vandet.

IndvirkningScreening (Step 2)
Planens indvirkning på miljøet iht. 
Lovens § 2 stk. 1, nr. 2 og 3
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Bemærkninger

11.5 Genanvendelse af affald x

11.6 Andet

12. Befolkning og sundhed
12.1 Støjpåvirkning af omgivelser x

12.2 Påvirkning af omgivelsernes 
sundhedstilstand i øvrigt

x

12.3 Tilgængelighed for offentlighe-
den

x

12.4 Tilgængelighed for handikap-
pede

x

12.5 Friluftsliv/rekreative interesser i 
planområdet

x

12.6 Friluftsliv/rekreative interesser i 
omgivelserne i øvrigt

x

12.7 Begrænsninger og gener over 
for befolkningen i øvrigt

x

12.8 Skole- og institutionskapacitet x
12.9 Andet

13. Socioøkonomi / materielle goder
13.1 Påvirkning af sociale forhold x Planen berører ikke sociale forhold.

13.2 Påvirkning af erhvervsmæssige 
interesser

x
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Planen i sig selv påfører ikke virksom-
hederne i området miljømæssige vil-
kår/krav. Der vil dog være fokus på 
grundvandstruende aktiviteter ved 
miljøtilsyn m.v. 

Planlægning for byudvikling i OSD 
skal ikke fastlægges i indsatsplanen. 
Planlægning for byudvikling fastlæg-
ges i kommuneplanen ved blandt an-
det retningslinjer og rammer efter 
planlovens regler.

Kommunen skal følge ”Bekendtgørel-
se om krav til kommuneplanlægning 
indenfor områder med særlige drikke-
vandsinteresser og indvindingsoplan-
de til almene vandforsyninger uden for 
disse” samt tilhørende vejledning.

Planen medtager retningslinjer (sva-
rende til retningslinjer fra administra-
tionsgrundlag 2010)  for placering af 
forurenede aktiviteter og virksomhe-
der.

Jordbrugsarealer i BNBO vil blive 
påvirket af planen, idet nogle arealer 
skal drives med nye metoder, hvis der 
ikke længere må anvendes pesticider, 
eller hvis udvaskningen af nitrat skal 
nedbringes. Indsatsplanen forhindrer 
ikke fortsat jordbrug. Planforslaget 
åbner op for erstatningsmuligheder for 
de gener eller udgifter, der må være 
ved omlægningen af driften.

13.3 Andet

3.4 Konklusion (step 2)

Planen beskriver de indsatser, der skal til for at beskytte grundvandet mod 
forurening og dermed sikre den fremtidige vandindvinding i indsatsområdet. 
Der forventes derfor ikke væsentlige ændringer i relation til påvirkningerne af 
miljøet.

De valgte mål og planlagte handlinger i Indsatsplan for grundvandsbeskyt-
telse for Langeskov Vandværk har overordnet set en positiv effekt på en 
række miljøparametre, idet der er fokus på at beskytte grundvandsressour-
cen.
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Side 17 af 18Indsatsplanen har overordnet set en neutral effekt på de vurderede miljøpa-
rametre.
Konklusionen er derfor, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af planen.

4. Afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af 
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Hindsholm.
Kerteminde Kommune har screenet Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
for Langeskov Vandværk i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 
27/10/2021.

Da indsatsplanen kun indeholder planlægning for mindre fysiske tiltag, der 
ikke vurderes at kunne medføre en negativ påvirkning af miljøet, har Kerte-
minde Kommune afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. 
Miljøvurderingslovens § 10.

5. Offentliggørelse af kommunens afgørelse
Afgørelsen offentliggøres den 16. maj 2022 på kommunens hjemmeside, 
www.kerteminde.dk under ’ Aktuelle høringer og afgørelser’. 

6. Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan i henhold til miljøvurderingslovens § 49 påklages 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adres-
sat og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald.  
Klagefristen er den 13. juni 2021, 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig 
bekendtgjort på kommunens hjemmeside, uanset tidspunktet for eventuel 
individuel underretning.

Indsendelse af klage

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter 
den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klage sker via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af htt-
ps://mfkn.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og 
virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet af-
gørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. En klage oprettet gennem klageportalen pålægges et gebyr. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Be-
grundet anmodning om, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal sen-
des til tilsynsmyndigheden, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
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Side 18 af 18afgørelse om, hvorvidt en anmodning kan imødekommes. Spørgsmål, der 
kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstole-
ne, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

Klagegebyr

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at klager 
indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 
kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elek-
tronisk overførsel til Klagenævnet.

Klagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden admini-
strativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de 
regler, der er fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.
For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - 
www.naevneneshus.dk

Venlig hilsen

Lars Bo Holm-Andersen
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