Bilag 2 til Vandforsyningsplan Ærø 2017-2019

Vandforsyningsplanen for Ærø Kommune vurderes ikke at
være omfattet af krav om miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 sætter, at kommunerne skal udarbejde en
miljøvurdering af en ny vandforsyningsplan eller en tillæg til en eksisterende plan, hvis planen
medfører projekter, der har en væsentlig indvirkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde
eller miljøet i øvrigt.
Hvis planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder
mindre ændringer, skal der ifølge lovens § 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de
må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Ærø Kommune har derfor foretaget en screening af planens forventede miljøkonsekvenser efter
kriterierne i lovens bilag 2, se nedenstående screeningsskema. Der har ikke været udarbejdet en
samlet plan for vandforsyningen på Ærø for ud for denne plan, og de forrige planer, hvor der har
været en plan, er for længst forældet. Denne plan er som udgangspunkt en opsamling på de
eksisterende forhold.
Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at kommunens Vandforsyningsplan 2017-29
ikke forventes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes
en miljøvurdering.

Høring

Forslag til Vandforsyningsplan for Ærø 2017-29 var fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 9. maj
2017 til 5. juli 2017.
Der er ikke indkommet indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget.
Vedtagelsen af den endelige Vandforsyningsplan 2017-2029 for Ærø er offentliggjort den 10.
oktober 2017 i Ærø Ugeavis, og den kan ses på Ærø Kommunes hjemmeside,
www.aeroekommune.dk.

Miljøscreening af Vandforsyningsplan Ærø Kommune
Titel

Vandforsyningsplan Ærø Kommune 2017-29

Beskrivelse af planen

Ærø Kommunes overordnede mål med vandforsyningsplanen er at sikre at
borgere og erhvervsliv har tilstrækkelig med vand, høj forsyningssikkerhed og
en god drikkevandkvalitet.
Planen giver mulighed for, at flere af vandværkerne udvider deres ledningsnet
indenfor deres forsyningsområde. Der er især områder i Søby – og Bregninge
Vandværks forsyningsområder, hvor der endnu ikke er udlagt ledninger
indenfor hele forsyningsområdet.
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Lov 316 af 05-05-2004 om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse 1533 af 10-12-2015.
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Omfatter planen forhold, der efter lovens § 3 stk. 1 nr. 1 og 2 betyder, at der skal udarbejdes
miljøvurdering og -rapport?:
Miljøparametre

Ja

Er planen omfattet af lovens bilag 3
og 4?

Nej
x

Påvirker planen et internationalt
beskyttelsesområde?

x

Bemærkninger
Vandforsyningsplan Ærø Kommune indeholder alene mindre
ændringer i forhold til de eksisterende forhold. Plane omfatter
muligheden for anlæggelse af nye forsyningsledninger, men de
vurderes ikke at være omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10 j):
Anlæg af vandledninger over større afstande.

Plan giver mulighed for, at der udlægges forsyningsledninger ud
til enkelte ejendomme indenfor NATURA 2000 området det
Sydfynske Øhav. Ledningerne er nedgravede og lægges oftest i
eller i tilknytning til vej. Ønsker vandværket en anden placering
vil det kunne kræve en tilladelse og evt. en selvstændig
vurdering om VVM, men udgangspunktet er at etableringen af
vandledninger ikke vil påvirke NATURA 2000 området.

Inden for planperioden kan der på baggrund af ønske fra ejer til
enkelte ejendomme lægges forsyningsledninger frem i EF
habitatområdet (grønskraverede område). Vandværket skal
søger for, at etableringen af en ledning ikke kræver en tilladelse
eller dispensation.

Har planen i øvrigt væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens § 3 stk. 1 nr. 3 og stk. 2 og kriterierne i
lovens bilag 2, jævnfør lovens § 4 stk. 2?:
Miljøparametre
Har planen væsentlig indvirkning
på/ eller relevans for andre
projekter og aktiviteter samt anden
planlægning og lovgivning?
Er karakteren af planens
miljømæssige indvirkning
væsentlig (i forhold til størrelse,

Ja

Nej
x

Bemærkninger:
Planens realisering kan forudsætte tilladelser efter jordforureningsloven mf. samt høring af museet afhængig af de nye forsyningsledningers placering.
Planens miljømæssige indvirkning er begrænset, da planen
alene omfatter anlæggelse af et mindre antal forsyningsledninger
som overvejende etableres i vej-traceet.
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geografisk udbredelse, varighed
og indbyrdes påvirkning)?
Påvirker planen på væsentlig
måde menneskers sundhed og
sikkerhed?

Planen forventes at påvirke menneskers sundhed og forsyningssikkerheden positivt, da den giver mulighed for, at flere ejendomme med en dårlig drikkevandskvalitet har mulighed for at bliver
tilsluttet den offentlige almene vandforsyning.

Grundvand

For at sikre grundvandskvaliteten og hindre overudnyttelse af
grundvandsressourcen, er det retningslinier i planen om, at
vand-indvindingen skal foregå så skånsomt som muligt og i
overensstemmelse med gældende regler.

Natur og landskab

Der forventes ikke at etablering af forsyningsledninger vil berøre
§ 3 beskyttede naturtyper. Hvis det bliver aktuelt vil etableringen
af ledningerne kræver en tilladelse.
Anlæggelsen af nye forsyningsledninger vil ikke påvirke landskabet, idet de efter nedgravningen ikke er synlige.

Kulturarv

Hvis der skal etableres forsyningsledninger udenfor vejtraceet
skal museet høres, så fortidsminder ikke ødelægges. Museet
kan bede om at overvåge evt. gravning.

Forurening

Ved anlæggelse af nye forsyningsledninger kan forurenede
områder blive berørt. Håndtering og flytning af forurenet jord må
ikke forgå uden myndighedens godkendelse.

Konklusion på miljøscreening

Ærø Kommunes Vandforsyningsplan 2017-29 vurderes på baggrund af ovenstående gennemgang
ikke at medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke krav om miljøvurdering og
miljørapport.
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