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Partshøring: Udkast til screeningsafgørelse - 
afgørelse om ikke miljøvurdering af 
reguleringsprojektet tilløb 1 til Orebjergrenden 
 
 
Gribskov kommune foretager hermed høringsprocedure omkring ikke at 
miljøvurdere reguleringsprojektet tilløb 1 til Orebjergrenden på baggrund af 
udført screening. 
 
Gribskov kommune overvejer at træffe følgende afgørelse i sagen: 
 
Gribskov Kommune har som bygherre udarbejdet ansøgning om VVM-
screening af et projekt som omhandler en regulering af tilløb 1 til 
Orebjergrenden på strækningen st. 0 mellem matrikelnummer 12 cf, 11 do 
og 11 cø alle Udsholt By til st. 1384 i skellet mellem matrikel nr. 2 m og 9 
av begge Udsholt By. 
 
Den angiven strækning skal strømpefores, men det forventes at nogle 
delstrækninger på max 426 meter skal udskiftes.  
 
Brøndbunden i de eksisterende brønde renoveres i forbindelse med 
strømpeforingen. Strømpen føres gennem brøndene og skæres herefter op, 
tilpasses brøndbunden og glittes efterfølgende.  
 
Strømpeforingen og udskiftning af eksisterende rør sker dels fordi 
rørstrækningen er udtjent og dels for at sikre bedre vandføringsevne 
således, at antallet af og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser 
i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes. 
 
Projektet er omfattet af punkt nr. 10 F: (anlæg af vandveje, som ikke er 
omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb i bekendtgørelse 
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), Bek. nr. 973 af 25/06/2020 (Miljøvurderingsloven). 
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Selve projektforslaget om regulering af tilløb 1 til Orebjergrenden sendes i 
min 4 ugers offentlig høring sammen med udkast til denne afgørelse til den 
24.01.2022. Selve projektforslaget behandles særskilt efter vandløbsloven. 
 
Udkast til afgørelse 
Gribskov Kommune har som myndighed foretaget en screening af 
reguleringsprojektet ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for 
væsentlig påvirkning af miljøet og på den baggrund truffet afgørelse om, at 
det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og 
således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet 
efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. 
 
Resultatet kan ændre sig, hvis forudsætningerne ændres. Ændringer i 
projektet skal derfor straks meddeles Gribskov Kommune som myndighed.  
 
Til grund for afgørelsen ligger en konstatering af, at der er tale om et 
reguleringsprojekt som udelukkende omfatter strømpeforing og 
rørudskiftning af en eksisterende nedslidt og rørlagt vandløbsstrækning. Der 
skal ikke opføres ny bebyggelse eller befæstning af nye arealer. 
 
Grundet stor afstand til habitatområder og reguleringsprojektets 
karakteristika, forventes projektet ikke at give anledning til nogle negative 
konsekvenser for arter eller naturtyper på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Der er ikke registreret bilag IV-arter nær projektområdet. Nærmeste 
registrerede bilag IV-arter er Grøn Mosaikguldsmed, der er registreret knap 
1 km vest for projektområdet. Da afvandingen vil være uændret efter 
projektets realisering, vurderes det, at der ikke vil ske nogen påvirkninger 
af søer og dermed heller ingen påvirkning af potentielle yngleforekomster af 
beskyttede paddearter og Grøn Mosaikguldsmed. 
 
På den baggrund vurderes det samlet, at projektets korte anlægsperiode og 
den fortsatte driftsfase ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af 
miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) 
for projektet. 
 
Screeningsskema med uddybende bemærkninger til de enkelte 
miljøparametre vedlægges som bilag. En nærmere beskrivelse af projektet, 
samt begrundelse for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet.  
 
Klagevejledning indsættes i endelig afgørelse 
 
 
Frist for indsendelse af høringssvar til screeningsafgørelse er den 
24. januar 2022. Høringssvar skal fremsendes til dpete@gribskov.dk 
eller jhjen@gribskov.dk eller ske ved direkte besvarelse af dette 
brev. 
 

mailto:dpete@gribskov.dk
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Efter gennemført høringsprocedure indsamles og behandles høringssvar, før 
der træffes endelig beslutning og afgørelse i sagen. 
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