Afgørelse om ikke-miljøvurdering

Dato: 24. juni 2021

Teknik og Miljø

Billund Kommune har udarbejdet Affaldsplan 2021-2033. Planen beskriver konkrete målsætninger og indsatser, der danner retning for kommunens affaldshåndtering i perioden 2021-2033.
Det er kommunens vurdering at planen er omfattet Miljøvurderingslovens (LBK nr.
973 af. 25. juni 2020) § 8, og det skal derfor vurderes om planen udløser krav om
miljøvurdering efter lovens § 8 stk. 2.
Kommunens afgørelse
Billund Kommune træffer hermed afgørelse om at der ikke er pligt til at gennemføre miljøvurdering af Billund Kommunes Affaldsplan 2021-2033. Afgørelsen træffes efter Miljøvurderingslovens § 10.

Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Tlf. 7972 7200
www.billund.dk
Sagsnr.: 19/15075
Sagsbehandler:
Aleksandar Knezevic
Tlf. 7972 7102
Akn@billund.dk

Kommunen har gennemført en miljøscreening af planen efter lovens bilag 3.
Screeningsskemaet er at finde i bilaget til denne afgørelse.
Begrundelsen for afgørelsen er, at planen vurderes ikke at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Høring af berørte myndigheder
Kommunen har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der vil blive berørt direkte af afgørelsen, hvorfor der ikke er foretaget høring i henhold til miljøvurderingslovens § 32.
Klagevejledning
Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen, herunder
berørte borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder i forskelligt omfang. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal være indgivet senest den 22. juli 2021
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk,
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID.
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Ved indgivelse af klage skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller
delvis medhold i klagen. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 24. juni
2021.
Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6
måneder fra den ovenfor anførte dato for annoncering på vores hjemmeside.

Venlig hilsen
Aleksandar Knezevic
Miljøsagsbehandler

Bilag:
Screeningsskema
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Miljøscreening af plan – Miljøvurderingsloven

Sag nr.: 19/15075

Dato: 24. juni 2021

Planens titel

Affaldsplan 2021-2033

Planens omfang

Planen beskriver kommunens mål for forebyggelse og effektiv udnyttelse af borgernes og
virksomhedernes affald. Kommunen vil med planen bidrage til at knække affaldskurven og vende brug
og smid væk-kulturen til genanvendelse.

-

Baggrund for miljøscreeningen

Miljøscreeningen er gennemført med baggrund i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)(Miljøvurderingsloven) – LBK nr. 973 af 25. juni 2020, §10.

Formål med miljøscreeningen

Miljøscreeningen er gennemført for at afklare om realisering af planen vurderes at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet og om en miljøvurdering på det grundlag skal gennemføres med udarbejdelse af
en miljørapport.

Metode
Planen vil omfatte projekter
efter lovens bilag 1 eller 2?

Screeningen er gennemført i overensstemmelse med kriterier i lovens bilag 3. Se punkt 1–3 neden for
☐ JA
☒ NEJ

Konklusion

Billund Kommune har gennemført miljøscreening af planen i henhold til kriterier nævnt neden for.
Planen vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er dermed ikke omfattet
af kravet om miljøvurdering jf. § 8, stk. 2 i Miljøvurderingsloven.
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Kriterier
1

Karakteristik af planen:

1.1

Planen sætter ramme for
projekter hvad angår
beliggenhed, art, størrelse og
driftsbetingelser eller ved at
allokere ressourcer?

1.2

Planen har indflydelse på andre
planer, herunder dem som
indgår i et hierarki?
-

Ikke
relevant
☐

Bemærkninger
Høj grad

☐ JA

☒ NEJ

☐

Høj grad

☐ JA

☒ NEJ

Planen tager udgangspunkt i
national lovgivning, samt
kommunens udviklingsstrategi
”Fremtidens legeplads”.

Der er i planen sat mål for at
fremme en øget affaldssortering.

Ændrer planen på andre
planer eller programmer
eller påvirker den andre
områder?

1.3

Planens formål er sammen med
miljømæssige tiltag at fremme
bæredygtig udvikling?

☐

Høj grad

☒ JA

☐ NEJ

1.4

Miljøproblem(er) er knyttet til
planen?

☐

Høj grad

☐ JA

☒ NEJ
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1.5

Planen har relevans for
gennemførelse af EU-lovkrav (fx
vandområdeplaner)?

☐

Høj grad

☒ JA

☐ NEJ

Planen vil understøtte kommunens
arbejde med at nå EU-lovkravet om
en genanvendelsesprocent på
minimum 65 % i 2035.
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2

Karakteristik af effekter:

2.1

Planen vil sandsynligvis - i
væsentlig grad - have effekter
på
Flora
- Planteliv
- Spredning af invasive arter
- Truede plantearter (Bilag IVarter)

Ikke
relevant
☒

Bemærkninger
Flora
Fauna
Jordbund
Grundvand
Overfladevand
Luft
Klima

☐ JA
☐ JA
☐ JA
☐ JA
☐ JA
☐ JA
☐ JA

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

I planen beskrives ikke konkrete
byggeprojekter. Det vurderes
derfor ikke at planen i væsentlig
grad vil have effekter på flora,
fauna, jordbund, grundvand,
overfladevand, luft og klima.

Fauna
- Dyreliv
- Artsmangfoldighed
- Truede dyrearter (Bilag IVarter)
Jordbund
- Jordforurening
- Jordbundsforhold
Grundvand
- Grundvandsinteresser
- Grundvandsstand

Overfladevand
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- Søer, åer/overfladevand
- Kloakering, Håndtering af
spildevand
Luft
- Partikler, luftarter, lugt, støv
evt. trafik
Klima
- Energiforbrug – CO2
- Vandstandsændring
2.2

Effekterne vil være langvarige
eller hyppige?

☒

Høj grad

☐ JA

☐ NEJ

2.3

Effekterne vil være reversible?

☒

Høj grad

☐ JA

☐ NEJ

2.4

Effekterne vil være kumultative
(forstærkes)?
Effekterne vil være
grænseoverskridende
(landegrænser)?

☒

Høj grad

☐ JA

☐ NEJ

☒

Høj grad

☐ JA

☐ NEJ

2.5
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2.6

Effekterne medfører risiko for
menneskers sundhed eller for
miljø?

☐

Høj grad

☐ JA

☒ NEJ Det vurderes at planen ikke vil
medføre risiko for menneskers
sundhed eller for miljø.

☐

Høj grad

☐ JA

☒ NEJ Planen omfatter hele Billund
Kommune. Den berør
kommunens borgere,
institutioner og virksomheder.
Det vurderes dog at planen ikke
vil have en negativ miljømæssig
indflydelse på nogen af
grupperne.

- Støj, vibrationer, lysgener,
skygger, arbejdsmiljø
- Trafiksikkerhed
- Fare ved brand,
eksplosion, giftudslip osv.
- Friluftsliv / grønne
områder
2.7

Effekterne er store og
effekternes rummelige
udstrækning er stor
- Geografisk areal og
størrelsen af den
befolkning som kan blive
berørt
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3
3.1

Karakteristik af området som
kan blive påvirket:
Området har høj værdi og er
sårbart, fx
-

-

-

3.2

Ikke
relevant

Bemærkninger

☒

Høj grad

☐ JA

☐ NEJ

☒

Høj grad

☐ JA

☐ NEJ

Området omfatter
særlige værdifulde og
karakteriske naturtræk
eller kulturarv?
Miljømæssige kvalitets
standarder eller
grænseværdier
overskrides?
Intensiv
arealudnyttelse?

Områder eller landskaber som
har anerkendt national, EU eller
international beskyttelsesstatus
kan påvirkes af planen?
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