Sammenfattende redegørelse vedr.
Miljørapport til Forslag til Kommuneplan 2017-2029
Indledning og baggrund
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Viborg Kommune og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i
perioden 2. februar 2017 til den 29. marts 2017.
Denne sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til den nye Kommuneplan 2017-2029.
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3-7-2013) skal en sammenfattende
redegørelse beskrive følgende:
- hvordan miljøhensyn er integreret i planerne
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
- hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet
- hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget.
Integrering af miljøhensyn
Kommuneplan 2017 – 2029 er en revision af Kommuneplan 2013 – 2025.
Ved udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 gennemførte Kommunen løbende en forundersøgelse
(screening) for at afgøre, om planforslaget kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Alene de ændringer, der var
foreslået i forhold til Kommuneplan 2013 – 2025, blev screenet.
Ved screeningen blev forslag til arealudpegninger vurderet i forhold til en række miljøparametre som for eksempel
internationale naturbeskyttelsesområder, drikkevandsinteresser, bygge- og beskyttelseslinjer, natur- og landskabelige
hensyn, kulturarv og det indbyrdes forhold herimellem.
På baggrund af screeningerne vurderede Byrådet, at langt de fleste ændringer i kommuneplanen ikke kunne
få væsentlig indflydelse på miljøet. Miljørapporten indeholder en vurdering af, om forslaget til ændring af
rammeområdernes anvendelse i 12 af kommuneplanens rammeområder fra åben-lav boliger til både åben-lav og tætlav boliger vil øge oversvømmelsesrisikoen ved skybrud og kraftig regn i udpegede risikoområder. Konklusionen er, at
ændringen ikke er væsentlig i forhold til øget oversvømmelsesrisiko i de konkrete risikoområder.
Det vurderes, at forslaget til nye og udvidede potentielle vådområder kan udpeges i kommuneplanen, idet der ved
den videre planlægning for de konkrete vådområder kan findes afværgeforanstaltninger, som muliggør de nye
vådområder uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Det vurderes dog, at de konkrete vådområdeprojekter skal
vurderes nærmere ved den videre planlægning, hvor der også skal tages stilling til, hvordan man eventuelt kan
begrænse en eventuel påvirkning. Der skal i den forbindelse laves en Natura 2000-konsekvensvurdering af de
potentielle vådområder, der er omfattet af Natura2000 områder.
Miljørapporten konkluderer samlet set, at forslaget til Kommuneplan 2017 – 2029 på nuværende detaljeringsniveau
ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Ved eventuel efterfølgende og mere detaljeret planlægning for et konkret
vådområdeprojekt skal projektets udformning, placering og eventuelle afværgeforanstaltninger vurderes nærmere.
Der fastlægges derfor ikke afværgeforanstaltninger eller overvågningsprogram i miljørapporten.
Behandling af høringssvar
Der kom 30 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. Ingen af de 30 refererer direkte til miljørapporten.
To høringssvar handler om forslag til ændring af B1 områder til B4 områder (mulighed for tæt-lav boliger), der er
miljøvurderet.
Det ene høringssvar tilslutter sig byrådets forslag til ændring hhv. fastholdelse af eksisterende B1-områder. Det andet
høringssvar foreslår, at alle B1 områder i Viborgs Østlige bydel ændres til B4 områder.
Alle områder er udbyggede.

Byrådet besluttede at fastholde ændringen som foreslået i Forslag til Kommuneplan 2017-2029.
0-alternativet
I miljørapporten er 0-alternativet beskrevet:
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gennemføres;
det såkaldte 0-alternativ.
0-alternativet betyder, at der ikke bliver mulighed for at planlægge for de nye vådområder, og at udvaskningen af
næringsstoffer dermed ikke kan reduceres ved hjælp af vådområder men må reduceres på anden vis.
0-alternativet til en ændring af 12 B1 områder til B4 områder vil være, at områderne bevares som B1 områder, og at
områderne vil bevare deres nuværende karakter og boligtyper, og der opstår ikke nogen ændret risiko for en stigning i
andelen af befæstede arealer, og at der bliver ikke konsekvenser i forhold til øget risiko ved skybrud og kraftig regn.
Det betyder, at der ikke kan skabes en mulighed for en variation i boligtyperne og en mulighed for fortætning i
boligområderne.
Overvågning
Kommunen vurderer, at der på det aktuelle overordnede planniveau ikke kan formuleres et overvågningsprogram
- det kan blive aktuelt ved miljøvurderinger af kommende vådområdeprojekter.
Det foreslås, at der ikke bliver iværksat en overvågning af kommuneplanen i sig selv.

