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1. Baggrund 
Tillæg nr. 10 til spildevandsplanen for Gribskov Kommune beskriver nyt 
kloakopland VEJ01R. Oplandet omfatter kunstgræsbanen i Vejby, Sportsvej 
4, 3210 Vejby matr. 1r og del af 1b Vejby By, Vejby.  
 
2. Lovgrundlag 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af 
miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25. november 2019 og 
spildevandsbekendtgørelsen BK nr. 1317 af 4. december 2019. 
 
3. Tillæggets indhold 
Formålet med tillæg nr. 10 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2018-
2021 er at redegøre for nyt kloakopland VEJ01R bestående af 8500 m2 
kunstgræsbane.   

Banen drænes til en samlebrønd hvorfra regnvandet pumpes til brønd nr. 
G010068 i det offentlige kloaksystem. 

Udledningen udgør maksimalt 6 l/s og er forsinket i forhold til 
regnhændelser, idet banens opbygning gør, at der kan stuves op til ca. 850 
m3.  

Kloakforsyningen Gribvand Spildevand A/S har vurderet, at den mængde 
rigeligt kan rummes i kloaknettet.  
 
 
 

 
 
 

Figur 1, afgrænsning af kloakopland VEJ01R. 
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4. Miljømæssige forhold 
Vandet ledes til Vejby renseanlæg hvor det renses. Renseanlægget har 
kapacitet til at modtage vandet.  

Banen opbygges med sand i stedet for gummigranulat, der er derfor ikke 
udvaskning af mikroplast. Øvrige målte værdier af stoffer ligger på niveau 
med almindeligt tag- og overfladevand.  

Der vil blive givet tilslutningstilladelse til kloak på vilkår om: 2 årlige 
prøvetagninger de første 3 år. At der på banen ikke må anvendes salt eller 
andre vinterbekæmpelsesmidler, at banen skal sikres mod tilbageløb fra 
kloaksystemet og at afledningen maksimalt må andrage 6 l/s. 

5. Matrikelfortegnelse 
Kloakopland VEJ01R dækker matr. 1r og del af 1b Vejby By, Vejby.  
 
6. Tidsplan 
Tilslutning af drænvandet fra kunstgræsbanen til offentlig kloak sker i 
sommeren 2021. 
 
7. Økonomi 
Etablering af bane og udledning forestås af Gribskov Kommune. 

 
8. Miljøvurdering 
Afgørelse om krav om miljøvurdering af tillæg nr. 10 til Gribskov Kommunes 
spildevandsplan. Afgørelsen er offentliggjort selvstændigt.  
 
Indledning 
Ifølge miljøvurderingslovens (lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 8, stk. 
2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun 
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre 
ændringer i sådanne planer.  
 
Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger 
anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en 
mindre ændring af Gribskov Kommunes spildevandsplan. 
 
Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og 
resultaterne af høringerne efter lovens § 32. 
 
Gribskov Kommune har vurderet, at planmyndigheden i Gribskov Kommune er 
eneste berørt myndighed. Nærværende udkast til afgørelse har derfor været i 
høring hos planmyndigheden i kommunen i overensstemmelse med 
miljøvurderingslovens § 32 uden bemærkninger 
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Afgørelse 
Gribskov Kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 
vurderet, at tillæg 10 til Gribskov Kommunes spildevandsplan ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til spildevandsplanen ikke er 
omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering. 
 
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10. 
 
Baggrund for afgørelsen 
Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. 
Vurderingen fremgår af bilag A.  
 
Klagevejledning 
Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige spørgsmål, 
klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til spildevandsplanen ikke er 
omfattet af krav om at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering.  
 
Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver med 
retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der 
som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
 
En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag.  
 
Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød Kommune i klageportalen. Der 
skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om 
Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør 
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive 
fritaget på www.naevneneshus.dk.  
 
Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. 
Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
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Bilag A – Vurdering af planens sandsynlige indvirkning på miljøet  
 
Nærværende bilag indeholder en vurdering af, om tillæg 8 kan medføre en 
væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget ud fra relevante kriterier 
i miljøvurderingslovens bilag 3. 
 
Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 
1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 
i hvilket omfang planen eller 
programmet kan danne 
grundlag for projekter og 
andre aktiviteter med hensyn 
til beliggenhed, art, størrelse 
og driftsbetingelser eller ved 
tildeling af midler 

Ikke relevant 
 

i hvilket omfang planen har 
indflydelse på andre planer 
eller programmer, herunder 
også planer og programmer, 
som indgår i et hierarki 

Tillægget til spildevandsplanen er en tilføjelse til 
kommunens gældende spildevandsplan 
 

planens eller programmets 
relevans for integreringen af 
miljøhensyn specielt med 
henblik på at fremme 
bæredygtig udvikling 

Ikke relevant 

miljøproblemer af relevans for 
planen eller programmet 

Der er ikke miljøproblemer af relevans for tillægget 

planens eller programmets 
relevans for gennemførelsen 
af anden miljølovgivning, der 
stammer fra en EU-retsakt 
(f.eks. planer og programmer i 
forbindelse med 
affaldshåndtering eller 
vandbeskyttelse) 

Tillægget omhandler alene afledning af drænvand til 
renseanlæg, hvor vandet renses til gældende krav 

2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der 
navnlig tages hensyn til 
indvirkningens sandsynlighed, 
varighed, hyppighed og 
reversibilitet 

Ikke relevant 

indvirkningens kumulative 
karakter 

Ikke relevant 

indvirkningens 
grænseoverskridende 
karakter 

Tillægget til spildevandsplanen har ingen 
grænseoverskridende indvirkning. 

faren for menneskers sundhed 
og miljøet (f.eks. på grund af 
ulykker) 

Tillægget til spildevandsplanen medfører ikke øget 
risiko for menneskers sundhed eller miljøet. 

indvirkningens 
størrelsesorden og rumlige 
udstrækning (det geografiske 
område og størrelsen af den 
befolkning, som kan blive 
berørt) 

Ikke relevant 

Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: 
særlige karakteristiske 
naturtræk eller kulturarv 

Tillægget til spildevandsplanen påvirker ikke særlige 
karakteristiske naturtræk eller kulturarv. 
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Kriterie i bilag 3 Kommunens vurdering 
overskridelse af 
miljøkvalitetsnormer eller -
grænseværdier 

Tillægget omfatter tilførsel af drænvand til 
renseanlæg. Renseanlægget har udlederkrav der 
skal overholdes 

intensiv arealudnyttelse Tillægget til spildevandsplanen påvirker ikke 
intensiv arealudnyttelsen. 

indvirkningen på områder 
eller landskaber, som har en 
anerkendt beskyttelsesstatus 
på nationalt plan, 
fællesskabsplan eller 
internationalt plan. 

Planområdet ligger ikke inden for Natura2000-
område og der er ikke registreret bilag-IV-arter 
inden for planområdet. 
 
Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at 
påvirke områder eller landskaber, som har en 
anerkendt beskyttelsesstatus. 

 
 
 
 
  


