SCREENING

Screening ift. miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 1 ved
Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.
Udgave af 9. november 2021

Figur 1, Afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 1

Indledning
Det er i det vedlagte skema konkluderet, at revisionen af kommuneplanrammerne 3.1.B.11 og
3.1.BE.3 med Kommuneplantillæg nr. 1 ikke antages at få væsentlige påvirkninger af miljøet.
Planlægningen er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering, og der skal ikke udarbejdes en
miljørapport, der vurderer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planlægningen.

Kort beskrivelse af planlægningen
Kommuneplanrammerne 3.1.B.11
Med revisionen af kommuneplanrammen (se Figur 3) forslås antallet af etager ændret fra 3 til 5
etager og, højden af bebyggelse ændret fra 10 til 17 meter.
Vest for Buchwaldsvej ønsker grundejeren, at kunne planlægge for etagebyggeri fra 2 op til 5
etager med omkring 50 seniorboliger i sammenhæng med det planlagte plejehjem øst for
Buchwaldsvej. Et forslag til lokalplan 3.1-16 for projektet er under udarbejdelse.
Kommuneplanramme 3.2.BE.3 (se Figur 3)
Ejeren af ejendommen Smedevej 12 ønsker at opføre etageboliger i 2 etager og rækkehuse (tætlave boliger) på 1. etage. Ejendommen forventes i alt bebygget med ca. 53 boliger. Et forslag til
lokalplan 3.1-17 for projektet er under udarbejdelse.
Projektet forudsætter,
• at områdets anvendelse ændres fra erhverv til blandet bolig og erhverv.
• at kommuneplanrammen revideres, så der kan lokalplanlægges for etage-, åben-lave og
tæt-lave boliger.
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I det kommende kommuneplantillæg foreslås det derudover, at erhverv i området begrænses til
erhverv i miljøklasse 2. Det vil sige erhverv, som kan ligge i en afstand på minimum 20 meter fra
boliger. Det kan eksempelvis være elektronikværksteder og laboratorier.
Tommerup Elektronik A/S ligger syd for området. Der er ikke væsentlige miljøgener fra
virksomheden. Der kan være støj fra virksomhedens afkast fra ventilation og udsugning. Støjen
vurderes at ligge under de vejledende støjgrænser.
Baggrund
Loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter bevirker, at den
myndighed, der udarbejder en plan, skal foretage en screening af planen og derudfra afgøre,
hvorvidt planen skal miljøvurderes.
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 1 er omfattet af lovgivningens § 8, stk. 2, pkt. 1: planer og
programmer, som ”kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver
mindre ændringer i sådanne planer eller programmer”.
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Titel: Kommuneplantillæg nr. 1 ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.

Planens karakteristika (jf. lovens bilag 3 pkt. 1)

Omfang af afledte
Kommuneplantillæg nr. 1 reviderer bestemmelserne for rammeområderne 3.1.B.11 og 3.1.BE.3 i
projekter og
Kommuneplan 2021-2033, i forlængelse af igangsætningen af forslagene til lokalplan 3.1-16 og 3.1aktiviteter.
17 for boligprojekter ved henholdsvis Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.
Overordnet
beskrivelse af de
projekter og
aktiviteter, planen
danner grundlag for
kan realiseres.

Figur 2, Afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 1 og rammeområderne 3.1.BE.3 (blå) og
3.1.B.11 (grøn)

Indflydelse på
andre planer.
Forholdet til
landsplandirektiver,
kommuneplan,
lokalplaner,
sektorplaner m.v.

Områder som kommuneplantillæg nr. 1 omfatter er med lokalplanerne 3.1-12 og 3.1.14
rammelokalplan 3.1-9 udlagt til boligformål.
Der kan desuden inden for rammelokalplan 3.1-9 etableres nye anvendelser i miljøklasse 1 til 2 i
henhold til Håndbog om Miljø og Planlægning , Miljøministeriet, 2004. Det vil sige anvendelser som
ikke medfører væsentlige miljøgener på omgivelserne.

Relevans for
fremme af
bæredygtighed.

Planlægning for en byomdannelse og fortætning med nye stationsnære boliger kan medvirke til at
begrænse arealforbrug og energiforbrug til transport.

Miljøproblemer af
relevans for
planen.
Risiko for
oversvømmelse/for
urening.
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Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Titel:
Kommuneplantillæg nr. 1 ved
Buchwaldsvej og Smedevej i
Tommerup St
Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning

Relevans for
gennemførelse af
anden
miljølovgivning.
F.eks. planer i
forbindelse med
affaldshåndtering
eller
vandbeskyttelse.

Bemærkninger

Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 3, pkt. 2
LANDSKAB OG GEOLOGI
Landskabelig helhed

x

Det vurderes at det overordnet landskabeligt set er i
overensstemmelse med det nedenfor beskrevne hensyn, at
muliggøre byggeri i optil 5 etager i rammeområde 3.1.B.11.
I 2013 er der udarbejdet en analyse af landskabet i hele Assens
Kommune.
Tommerup St. ligger i landskabsanalysens delområde ”Krengerup
Skovlandskab”, hvor man finder et markant storbakket terræn,
dannet som issøbakker i slutningen af sidste istid. Byen ligger som
en pause mellem flere bakketoppe, hvor der er gode kig til og fra.
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Figur 3, Illustration af 5 bakker om Tommerup St.
Stationsbyens identitet er blandt andet præget af den tætte
stationsbybebyggelse omkring bymidten, med belagte pladser og
byrum imellem bygningerne, og der bør fokuseres på at styrke
identiteten som ”Den bakkede stationsbydel” i de to Tommerupper.
Det kan blandt andet ske ved at arbejde med et princip om
varierende bygningshøjde, så bebyggelsen mimer terrænet, der hvor
landskabet er udvisket af tidligere tiders bebyggelse.

Arkitektonisk værdi

X

Der er ikke arkitektoniske værdier i området.
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Beplantningsværdi

X

Ingen væsentlig påvirkning.

Forholdet mellem by og land

x

Området ligger inden for eksisterende bymæssig bebyggelse.

Kystlandskab

X

Projektet ligger uden for kystnærhedszonen.

Terræn

X

Ingen påvirkning.

Geologiske værdier

X

Ingen påvirkning.

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, FLORA OG FAUNA
Natura 2000
(Habitat-, fuglebeskyttelses- og
Ramsarområder)

X

Området ligger i en afstand af ca. 17 km fra Natura 2000 område
112 Lillebælt og Ramsarområde 15, Lillebælt.
Ændringen af byområdernes anvendelse til ikke forurenende formål
vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000 områdets
udpegningsgrundlag negativt.

Habitatdirektivets bilagsarter

X

Assens Kommune har ikke registreret levesteder for
habitatdirektivets bilag IV-arter i planområdet.
Planområdet ligger i byzone.
Den nordlige del af lokalplanområdet udgøres af eksisterende nyere
lukket bebyggelse og befæstede arealer, som ikke vurderes at
udgøre et egnet ynglested for bilag IV-arter. Den sydøstlige del af
området er groet til med krat, græs og hegn.
Der er i lokalplanområdet ikke registreret beskyttede naturtyper i
henhold til naturbeskyttelsesloven § 3.
På baggrund af den store afstand til det internationale
naturbeskyttelsesområde og planområdets begrænsede omfang, er
det Assens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at
planlægningen kan medføre en beskadigelse eller ødelæggelse af
bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

§ 3-områder

x

Det nærmeste områder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
er en søer henholdsvis 250 m og 220 m nord og syd for
planområdet.
Det vurderes, at opførelsen af boligbyggerier i planområdet ikke kan
medfører påvirkninger af søerne.

Spredningskorridorer

X

Området er ikke en del af økologisk forbindelseslinje eller
naturbeskyttelsesområde i gældende kommuneplan.

Fredning

X

Ingen påvirkning.
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Skovrejsning

X

Området er ikke udlagt til skovrejsning.

Dyreliv

X

Ingen påvirkning.

Planteliv

x

Ingen påvirkning.

Kendskab til jordforurening

X

I de forureningskortlagte områder skal der søges og opnås tilladelse
efter § 8 i jordforureningsloven inden byggeri påbegyndes for at
sikre, at der ikke sker påvirkninger fra forurening ved ændret
arealanvendelse.
Der antages derfor, at kommuneplantillægget ikke medfører en
væsentlig påvirkning.
Historik
Der har i planområdet har været forskellige aktiviteter, som potentielt
kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Af potentielle
kilder til forurening kan nævnes smede- og maskinværksted, oplag
af olie i tankanlæg (nedgravede/overjordiske), oplag af olie, maling
og opløsningsmidler i tromler på terræn, affedtning af maskiner og
udstyr, sandblæsning og emaljering samt oplag generelt.
Lettere forurenet jord
Der vil sandsynligvis blive håndteret større mængder lettere
forurenet jord i forbindelse med anlæg og terrænregulering.
Oprensning af jordforurening ved opgravning og bortskaffelse af
forurenet jord skal ske i henhold til jordforureningsloven og
tilhørende bekendtgørelser.
Rammeområde 3.1.BE.3
Der er i rammeområdet konstateret forureninger af overfladejorden
over afskæringskriteriet og over jordkvalitetskriteriet.
Det forudsættes i henhold til § 72b i jordforureningsloven, at der
sikres 50 cm ren jord eller varig fast belægning på ubebyggede
arealer.
Rammeområde 3.1.B.11
De kraftigste forureninger findes i rammeområde 3.1.B.11indenfor
byggefelterne for den kommende etageboligbebyggelse.
Der skal sikres. at flygtige forureninger ikke påvirker indeklimaet i de
fremtidige boliger. Byggetekniske afværgeløsninger kan forholdsvis
enkelt indtænkes og implementeres i bygningskonstruktionen.
Det forudsættes i henhold til § 72b i jordforureningsloven, at der
sikres 50 cm ren jord eller varig fast belægning på ubebyggede
arealer.

Forureningsrisiko

x

Der planlægges ikke for anvendelser, som kan medføre forurening.

Overfladevand
(søer, åer, vådområder mv.)

X

Ingen påvirkning.
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Grundvand

x

Ingen påvirkning.

Okkerforurening

X

Ingen påvirkning.

Spildevandsforhold

x

Klimatilpasning
Området kan ved ekstremregn blive udsat for strømmende vand på
overfladen. Klimatilpasning indgår derfor i lokalplanlægningen.
Assens Kommune og Assens Forsyning A/S har i 2019 udarbejdet
en helhedsplan for regnvandshåndteringen i Tommerup Stationsby 1.
Rambøll A/S var rådgiver ved udarbejdelse af planen.
Med hensyn til ekstremregn (mellem 5 års og op til 100 års
hændelse) skal der i forbindelse med lokalplanlægningen redegøres
for følgende forhold:
•
Sikring af bebyggelse, så vand ikke strømmer på overfladen ind
i bygninger.
Det skal forebygges, at overfladevand løber på terræn til lavere
liggende terræn nord og syd for lokalplanområdet, da beregninger
viser, at der ved ekstremregn kan opstå større oversvømmelser ved
Gyvelvænget og Buchwaldsvej.
Terrænet inden for planområdet udformes derfor,
•
så overfladevand kan tilbageholdes og forsinkes i åbne bassiner
eller trug indtil det kan afledes via Assens Spildevands
regnvandssystem, og
•
så bebyggelse sikres mod, at vand strømmer på overfladen ind i
bygninger.

1

Regnvandsplan for Tommerup Statiionsby., Assens Kommune og Assens Forsyning A/S, november 2019
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Figur 4, Planområdet ved Oversvømmelser på terræn ved
ekstremregn (T=100) i statussituationen.
BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED
Levevilkår

x

Der planlægges for boliger i et område, som kan være påvirket af
støj.
Boliger og udendørs opholdsarealer forudsættes skærmet mod støj
med en støjskærm langs den østlige afgrænsning af
rammeområderne. Støjskærmen sikrer, at grænseværdier for støj fra
jernbanen kan overholdes på udendørs opholdsarealer og på
vinduesfacader.

Ressourcesvage grupper

X

Ingen påvirkning.

Sundhed

X

Der planlægges for boliger i et område, som kan være påvirket af
støj.
Boliger og udendørs opholdsarealer forudsættes skærmet mod støj.

Friluftsliv / rekreative interesser

x

Området forudsættes etableret med grønne opholdsarealer og et
internt stisystem.

Tilgængelighed /

X

Området forudsættes etableret med et internt stisystem, som blandt
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fremkommelighed
Råderum

Bemærkninger
andet sikrer offentlig adgang til bassinområdet ”Tallerupsøerne” sydøst for planområdet.

X

Ingen påvirkning.

Trafikal belastning

X

Trafikken fra rammeområderne 3.1.B.11, 3.1.BE.3 og 3.1.BE.4
forventes at fordele sig ligeligt på Smedevej og Buchwaldsvej, og
adgangen til det overordnede vejnet opnås via de tre kryds
Tallerupvej/ Stationsvej, Tallerupvej/Bannervej-Torvegade og
Tallerupvej/Smedegade. De tre kryds er alle vigepligtsregulerede
uden kanalisering.

Trafikafvikling

X

Kapacitetsberegninger indikerer, at de tre kryds problemfrit kan
afvikle den øgede trafikmængde med de nuværende
krydsudformninger. 2

Trafiksikkerhed

x

For at sikre bedre forhold for de lette trafikanter, anbefales det at
anlægge fortov langs Smedevej. Ligeledes bør det overvejes at
forbedre forholdene i krydset Tallerupvej/Smedevej.
For at minimere omfanget af gennemkørende trafik mellem
Buchwaldsvej og Smedevej anbefales det, at det interne vejnet
udformes på en måde, så det ikke virker attraktivt for trafikanter, der
ikke har et ærinde i området at køre igennem området.

Barriereeffekt

X

Ingen påvirkning.
Området forudsættes etableret med et internt stisystem, som blandt
andet sikrer offentlig adgang til bassinområdet ”Tallerupsøerne” sydøst for lokalplanområdet.

x

Ingen påvirkning.

TRAFIK

STØJ
Virksomhedsstøj

Syd for planområdet ligger virksomheden Tommerup Elektronik A/S.
Der er med rammelokalplan 3.1-9 udlagt en 20 meter bufferzone
mod virksomheden, som skal forebygge konflikter på grund af
eventuel støj fra virksomhedens afkast fra ventilation og udsugning.
Bufferzonen bibeholdes i den kommende lokalplanlægning.

2

Kilde: Trafikanalyse, Viatrafik, 10/3 2017, doc. nr.: 80972-17
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Kommunen vurderer, at der ikke er væsentlige gener fra støj eller
andre miljøforhold fra virksomheden.

Trafikstøj

X

Der planlægges for støjfølsomme anvendelser, som kan være
påvirket af støj fra jernbanen over Fyn.
Grænseværdierne for jernbanestøj Lden er 64 dB.
Etablering af boliger forudsætter støjafskærmning mod banen.
Boliger og udendørs opholdsarealer forudsættes skærmet mod støj
med en støjskærm langs den østlige afgrænsning af planområdet.
Støjskærmen sikrer, at grænseværdier for støj fra jernbanen kan
overholdes på udendørs opholdsarealer og på vinduesfacader.
Det forudsættes, at ibrugtagning af boliger gøres betinget af, at der
etableres støjafskærmning.

Vindmøllestøj

X

Ingen påvirkning.

Vibrationer fra trafik

X

Ingen påvirkning.

Vibrationer fra jernbane

X

Boligerne, som der med en kommende lokalplan 3.1-17 planlægges
for på ejendommen Smedevej 12, forudsættes opført i en afstand
over 50 m fra nærmeste jernbanespor.

Lugt

X

Der er ikke produktioner i nærområdet, der bidrager med væsentlige
emissioner til luften. 3

Støv

X

Der er ikke produktioner i nærområdet, der bidrager med væsentlige
emissioner til luften.

Trafikal luftforurening

X

Der planlægges for anvendelser, som kan være påvirket af trafikal
luftforurening. Omfanget af trafikken på vej og bane vurderes dog
ikke medføre væsentlige gener.

X

Ingen påvirkning.

VIBRATIONER

LUFTEMMISSION

LYS
Direkte lysgener for
omgivelserne

3

Områdefornyelse Tommerup St., Miljøredegørelse Luftemissioner, MOE A/S, 22.02.2017, doc. nr. 17-38996
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Refleksioner

X

Ingen påvirkning.

Sky-glow

X

Ingen påvirkning.

Skyggekast

X

Omfanget og begrænsning af skyggekast i rammeområde 3.1-B.11
vurderes i lokalplanlægning.

x

Ingen påvirkning.

Forbrug

X

Ingen påvirkning.

Affald

X

Ingen påvirkning.

Jordarealer

X

Området er et eksisterende byområde.

Kulturhistoriske værdier

X

Der er ikke kulturhistoriske værdier i området.

Arkæologiske værdier

X

Området er et eksisterende byområde/tidligere industriområde.

Kirker

X

Ingen påvirkning.

Arkitektonisk arv

X

Der er ikke arkitektoniske værdier i området.

Stigning i forbrugsgoder

X

Ingen påvirkning.

Øget handel

X

Ingen påvirkning.

Øget købekraft

X

Ingen påvirkning.

Udbud af ressourcer/ goder

X

Ingen påvirkning.

Kriminalitet

X

Ingen påvirkning.

Brand

X

Ingen påvirkning.

KLIMATISKE FAKTORER
CO2-udledning
RESSOURCER

KULTURARV

MATERIELLE GODER

SIKKERHED
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Sociale forhold

X

Ingen påvirkning.

Økonomiske forhold

X

Ingen påvirkning.

Erhvervsliv

X

Der er ikke registreret produktionserhverv eller erhverv med
miljøgener inden for planområdet.
Planlægningen forudsættes ikke at medfører begrænsninger for
virksomheden Tommerup Elektroniks A/Ss, som ligger syd for
rammeområde 3.1.BE.3, drift og udvikling.

SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER

MILJØVURDERING

JA

NEJ

BEMÆRKNINGER

X
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