Screening for miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af
25. juni 2020, har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for
fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om
en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen.

Køge Bugt er udpeget i Oversvømmelsesdirektivet som et af de 14 risikoområder i Danmark, hvor der er øget
risiko for oversvømmelse fra hav, fjord, vandløb og søer, og hvor store værdier derved kan gå tabt. Ishøj Kommune skal derfor udarbejde en risikostyringsplan mod oversvømmelser fra havet. Risikostyringsplanen indeholder
mål og tiltag, der skal arbejdes med i planperioden.

Indledende screening

Ja

Nej

Planen er omfattet af miljøvurderingslovens
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020) bilag 1 eller 2.
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt
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Dyreliv
Planteliv
Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper
Eventuelle nærliggende naturbeskyt-

Positiv indvirkning

Neutral indvirkning

Negativ indvirkning

Miljøparametre
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand
Svage grupper (f.eks. handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser
Begrænsninger og gener overfor befolkningen

Planen fastlægger ikke bindende rammer for
anlægsarbejder, som er nævnt i bilag 1 eller 2.
Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder i Ishøj Kommune.
Nærmeste Natura 2000 områder er Sengeløse
Mose i en afstand af 5,4
km, Kalveboderne, hvor afstanden er 5,9 km,
samt Gammel Havdrup mose, hvor afstanden
er 7,8 km.

Bemærkninger

Ikke relevant

Planens indvirkning på miljøet

Bemærkninger

X
X
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Risikostyringsplanen skal være med
til at mindske gener for befolkningen
i forbindelse med stormflod.
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Gøgeurt (sp.)
Grønbroget tudse
Der er ingen internationale naturbe-

Habitat-områder

X

Spredningskorridorer

X

Naturbeskyttelse jf. NBL § 3
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Grønne områder
Skovrejsning/skovnedlæggelse
Fredning

Positiv indvirkning

Neutral indvirkning

Negativ indvirkning

Miljøparametre
telses- og fuglebeskyttelsesområder

Bemærkninger

Ikke relevant

Planens indvirkning på miljøet

skyttelsesområder i Ishøj Kommune.
Nærmeste Natura 2000 områder er
Sengeløse Mose i en afstand af 5,4
km, Kalveboderne, hvor afstanden er
5,9 km, samt Gammel Havdrup mose, hvor afstanden er 7,8 km.
Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder i Ishøj Kommune.
Nærmeste Natura 2000 områder er
Sengeløse Mose i en afstand af 5,4
km, Kalveboderne, hvor afstanden er
5,9 km, samt Gammel Havdrup mose, hvor afstanden er 7,8 km.
Dele af området er udpeget til naturområde i Grønt Danmarkskort i
Kommuneplanen.
Dele af området er omfattet af
strandbeskyttelseslinjen, kystbeskyttelseslinjen og er § 3- beskyttet.
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Landskabelig værdi og jordbundsforhold

X

Geologiske særpræg
Jordforurening
Risiko for jordforurening
Jordhåndtering/flytning
Overfladevand, herunder påvirkning
af vandløb og vådområder
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Udledning af spildevand
Grundvandsforhold
Risiko for forurening af grundvandsressourcen
Luftforurening (støv og andre emissioner)
Emissioner fra eventuel trafik til og fra
området
Støj
Vibrationer
Trafikafvikling/belastning
Støj
Energiforbrug
Sikkerhed
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Dele af området er omfattet af udsigtsfredninger.
Dele af området er udpeget til landskabelig interesseområde i kommuneplanen.

X

Afledningen af overfladevand kan
blive påvirket ved en stormflod, så
det indgår i de opstillede tiltag.

X

Risikoen for oversvømmelse af bygninger og infrastruktur mindskes ved
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Risiko for ulykker

X

Eventuel påvirkning af klima

X

Kulturhistoriske værdier

X

Kirker
Fredede eller bevaringsværdige bygninger
Arealforbrug
Energiforbrug
Vandforbrug
Produkter, materialer, råstoffer
Kemikalier, miljøfremmede stoffer
Affald, genanvendelse
Arkitektonisk udtryk

X
X

Lys og/eller refleksioner
Kriminalitet
Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X
X

X

Der kan være en mindre visuel påvirkning af kysten og omgivelserne,
hvis der ændres på fx digehøjder.

X

Risikoen for oversvømmelse af bygninger og infrastruktur mindskes ved
gennemførelse af planen.
Risikoen for at samfundsværdier går
tabt mindskes ved gennemførelse af
planen.
Risikoen for at samfundsværdier går
tabt mindskes ved gennemførelse af
planen.

X

Påvirkning af erhvervsliv

X
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gennemførelse af planen.
Risikoen for oversvømmelse af bygninger og infrastruktur mindskes ved
gennemførelse af planen.
Risikostyringsplanen udarbejdes
som følge af klimaforandringer.
Risikoen for at Kunstmuseet Arken
vil blive påvirket af en stormflod
mindskes ved gennemførelsen af
risikostyringsplanen.
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Påvirkning af sociale forhold

Skal planen miljøvurderes?

Positiv indvirkning

Neutral indvirkning

Negativ indvirkning

Miljøparametre

Bemærkninger

Ikke relevant

Planens indvirkning på miljøet

Ja
Nej
X
Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj
Kommune redegør generelt for Ishøj Kommunes
indsatser i forhold til minimering af risici for oversvømmelser og består af strategiske overvejelser
samt mål og tiltag til opfyldelse af målene. Det vurderes derfor på baggrund af miljøscreeningen, at
Risikostyringsplanen for oversvømmelse for Ishøj
ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

