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Screening af behovet for miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2012-2017.
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009)
skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes.
Norddjurs Kommune har udarbejdet ny vandforsyningsplan, til afløsning af de 4 eksisterende vandforsyningsplaner. Planen kommer til at fastlægge forsyningsstrukturen i hele kommunen.
En plan skal vurderes, hvis den er omfattet af ovenstående lovs bilag 3 eller 4, påvirker et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt eller det kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
I lovens bilag 3 og 4 kan med relevans for vandforsyningsforhold nævnes:
Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. m³/år.
a) Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100 mio. m³/år.
b) I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger 2.000
mio. m³/år og den overførte vandmængde overstiger 5 % af denne mængde.
Overførsel af drikkevand via rørledninger er ikke omfattet.
Der er foretaget en screening ud fra et bredt miljøbegreb, der omfatter alt lige fra den biologiske mangefold over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold,
materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.
Screeningen viser, at planen ikke har en negativ indvirkning på de vurderede forhold.
Der er ved samme lejlighed vurderet, at vandforsyningsplanen ikke vil påvirke internationale naturområder.
Norddjurs Kommune har foretaget en screening af Vandforsyningsplan 2012–2017 og vurderer, at planen ikke sætter bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder, der vil få væsentlig indvirkning på
miljøet. Planen skal derfor ikke miljøvurderes.
Det vurderes, at øvrige myndigheder, herunder andre kommuner, ikke bliver væsentligt berørt af planen,
og er derfor ikke hørt inden ovenstående afgørelse er truffet.
Herværende notat offentliggøres sammen med vandforsyningsplanen. Screeningsskemaet, der er baggrund
for notatet, vil blive udleveret ved henvendelse til Norddjurs Kommune.
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