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Dato: 13. januar 2021 

Henv. til: Lise Kristensen 

Direkte tlf.: 9611 7807 

Afdeling tlf.: 9611 7557 

Lise.Kristensen@holstebro.dk 

 

VVM Screening af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2021-2025  

Holstebro Kommune har udarbejdet et planforslag til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2021-

2025”. Forslag til indsatsplanen skal vurderes i forhold til krav om miljøvurdering jf. § 8 i bekendtgørelse 

nr. 973 af 2020-06-25, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Kort om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2021-25  

Formålet med indsatsplanen er at fastlægge de planmæssige rammer, som kommunen skal administrere 

efter på grundvandsbeskyttelsesområdet. Formålet er endvidere at sikre nuværende og fremtidige 

drikkevandsinteresser, så grundvandets kvalitet, efter en simpel vandbehandling, overholder 

drikkevandskvalitetskravene. Endvidere sammenfattes opdateret viden om grundvandsressourcen, og 

der sikres et fælles grundlag for den fremtidige grundvandsbeskyttelse i kommunen. Indsatsplanen tager 

udgangspunkt i den eksisterende forsyningsstruktur og er udarbejdet inden for rammerne af den 

gældende lovgivning og den fysiske planlægning i kommunen. 

Indledende screening  

§ 8, stk. 1, pkt. 1 i Miljøvurderingsloven tilskriver, at myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af 
planer og programmer, hvor disse udarbejdes, bl.a. inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og 
fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 
og 2. 
 

Forslag til indsatsplan fastsætter ikke rammer for anlæg omfattet af bilag 1 eller 2, men planen 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. 
 
§ 8, stk. 1, pkt. 2 og 3 tilskriver, at myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering, såfremt der kan 
ske påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og områdernes bevaringsstatus eller såfremt 
planen i øvrigt vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 
Holstebro Kommune vurderer indledningsvist, at planen ikke påvirker sådanne områder eller tilhørende 
arter, og at planen derfor ikke obligatorisk kræver udarbejdelse af miljøvurdering.  
 
For at underbygge dette har kommunen foretaget en screening for at klarlægge, om der er et eller flere 
områder, hvor planen kan medføre en generel eller væsentlig påvirkning af miljøet, jf. § 8, stk. 2 i 
Miljøvurderingsloven. 

 

Miljøscreening 

En miljøscreeningen skal godtgøre, om der er behov for en nærmere vurdering af planforslagets 

konsekvenser for miljøet. Indsatsplanen er udarbejdet af Team Vand og Ressourcer, Holstebro 

Kommune, mens den ansvarlige afdeling for miljøscreeningen er Team Natur og Miljø, Holstebro 

Kommune. 

www.holstebro.dk 

KIRKESTRÆDE 11. 7500 HOLSTEBRO 
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Miljøscreening 

Miljøfaktorer 
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Bemærkninger 

Naturbeskyttelse og fredninger  

Naturbeskyttelse 

jf. § 3 
  x Der findes en række § 3-beskyttede områder i 

kommunen. Planforslagets aktiviteter forventes ikke at 

påvirke § 3-beskyttede områder i negativ retning. Ved 

etablering af eventuelle nye anlæg i regi af planen i § 

3-beskyttede områder, vil der i de tilladelser, der 

udstedes i forbindelse hermed, stilles krav til 

arbejderne for at undgå negativ påvirkning. 

Natura 2000-

områder 

  x Der findes flere Natura 2000-område i kommunen. 

Disse vil ikke blive påvirket af planforslaget. 

Bygge- og 

beskyttelseslinjer 
  x Planforslaget vurderes ikke at påvirke 

bygge- og beskyttelseslinjer. 

Kulturarv, 
herunder 
fortidsminder, 
kirker 

og deres 

omgivelser 

  x Planforslaget vurderes ikke at påvirke 
kulturarvsområder 

i kommunen. 

Fredede arealer   x Planforslaget vurderes ikke at påvirke 

fredninger i kommunen. 

Natur og Landskab  

Flora og fauna   x Planforslaget forventes ikke at påvirke flora og fauna. 
Se endvidere naturbeskyttelse og Natura 2000-
områder for påvirkning af flora og fauna i disse 
områder. 

Rekreation   x Planforslaget giver ikke anledning til påvirkning af 

rekreative områder. 

Landskab og 

æstetik 
  x Planforslaget vurderes ikke at påvirke landskab og 

æstetik. 

Skovrejsning   x Skovrejsning er positiv for beskyttelsen af 
grundvandsressourcen. 

Ændret 

arealanvendelse 

  x Arealanvendelsen ændres ikke af planforslaget.  
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Miljøscreening 

Vand  

Overfladevand   x Planforslaget forventes ikke at påvirke søer og 
vandløb. 

Grundvandsbeskyt

telse og Drikke-
vandsinteresser 

 x  Planforslaget omfatter netop grundvandsbeskyttelse 

og forventes derfor at have en positiv konsekvens for 
grundvandsbeskyttelsen og drikkevandsinteresserne i 

kommunen. 

Risiko for 
forurening 

Af grundvands-

ressourcen 

  x Planforslagets aktiviteter udgør ikke en risiko for 
forurening af grundvandsressourcen. Planforslaget 
indeholder derimod målsætninger for beskyttelse af 

grundvandsressourcen. 

Indsatsområder   x Planforslaget indeholder indsatser for beskyttelse af 
udpegede indsatsområder. 

Vandindvindings 

boringer 
  x I henhold til planforslaget forventes beskyttelsen af 

eksisterende boringer videreført. 

Jord  

Jordforurening, 
håndtering og 

flytning 

  x Planforslagets aktiviteter forventes ikke at indebære 
flytning og håndtering af forurenet jord. 

Risiko for 

forurening 

  x Planforslagets aktiviteter udgør i sig selv ikke en risiko 
for jordforurening. Grundvandsressourcen er sårbar 

over for jordforureninger. Planforslaget indeholder 
målsætninger for beskyttelse af 

grundvandsressourcen. 

Luft  

Luftforurening   x Planforslagets aktiviteter vurderes ikke at give 
anledning til væsentlige emissioner. 

Anvendelse af ressourcer  

Vandforbrug   x Planforslagets aktiviteter forventes ikke at give 
anledning til et øget vandforbrug. 

Energiforbrug   x Planforslagets aktiviteter forventes ikke at give 
anledning til et øget energiforbrug. 

Kemikalieforbrug   x Planforslagets aktiviteter giver ikke anledning til 
kemikalieforbrug. 

Affald, 

genanvendelse 

  x Planforslagets aktiviteter giver ikke anledning til en 
stigning i affaldsproduktion. 

Klima     

Påvirkning af 
klima 

  x Planforslagets aktiviteter forventes ikke at påvirke 
klimaet. 

Sundhed     

Trafikbelastning    Planforslaget forventes ikke at give anledning til 
trafikbelastning. 

Støj, støv og 

vibrationer 

   Planforslaget forventes ikke at give anledning til støj, 
støv og vibrationer. 
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Miljøscreening 

Lys/refleksioner    Der forekommer ikke lys eller refleksioner 

i forbindelse med planforslaget. 

Sikkerhed/ulykker    Planforslagets aktiviteter giver ikke anledning 

til en forøget risiko for ulykker. 

Socioøkonomiske forhold  

Sociale forhold    Planforslaget berører ikke sociale forhold. 

Befolkningens 

velfærd 
   Det er velfærd for forbrugerne, at der også fremover 

vil være rent drikkevand i Holstebro Kommune. 

 

Konklusionen på screeningen er, at planforslaget ikke vurderes at påvirke nogle af ovenstående 

miljøforhold væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering af planforslaget. 

Afgørelse om miljøvurdering 

Holstebro Kommune har foretaget en indledende screening og en miljøscreening af forslaget til 

”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2021-2025” (se herover) i henhold til §8 i lov om 

miljøvurdering. Resultatet af screeningen er, at planforslaget har en ubetydelig eller positiv indvirkning 

på miljøet. Da der ikke er fundet betydelige, negative miljøpåvirkninger, træffer Holstebro Kommune 

hermed afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. § 10 i lov om miljøvurdering. 

Kommunens afgørelse er offentligt bekendtgjort den 13. januar 2021 samtidig med bekendtgørelsen af 

den offentlige fremlæggelse af forslag til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2021-2025” for 

Holstebro Kommune. 

 

Lise Kristensen 

Geolog, Holstebro Kommune 


