
Skovdyrkerne Øerne v/ Skovfoged Christian Søborg, har udarbejdet 
ansøgning om VVM screening af et projekt som omhandler etablering af en 
sø ved/på et vandløb på Præstevejen 116, Græsted, på vegne af ejeren af 
Præstevejen 116.

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), LBK. nr. 1976 af 27/10/2021 (Miljøvurderingsloven).

Udkast til denne screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven har været
sendt i partshøring i perioden 15. juni og 4 uger frem. Der er ikke
indkommet negative høringssvar i høringsperioden, så partshøringen har
ikke givet anledning til at ændre i det udsendte udkast til
screeningsafgørelse.

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 har til grund for at forbedre og variere 
naturtyperne samt mangfoldiggøre plante og dyrelivet i området.

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.

Det vurderes, 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. Endvidere
vedlægges det projektforslag, som ligger til grund for screeningen.
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som findes på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på
3/4
klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for
almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og
offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse
for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed,
der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
Klagefrist
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Klagefristen regnes fra datoen for offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på
Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk den 5. august 2022.
Det betyder, at klagefristen er den 2. september 2022.
Eventuel domstolsprøvelse. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for 
domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på telefon 72 49 68 07
eller på e-mail dpete@gribskov.dk

Kopi af afgørelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, hoved- og lokalafdeling (dn@dn.dk

og gribskov@dn.dk)
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
Friluftsrådet, hoved- og lokalafdeling (fr@friluftsraadet.dk og

nordsjaelland@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (gribskov@dof.dk og natur@dof.dk)
Region Hovedstaden (regionh@regionh.dk)
Embedslægerne Hovedstaden (sundhedsstyrelsen) (seost@sst.dk)
Danmarks sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
Berørte grundejere









  
VVM-screeningsskema 
 

      

Vejledning til udfyldning af screeningsskema 

Skemaet udfyldes med blanding af tekst og afkrydsninger. Nogle punkter skal udelukkende 
besvares i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsages af uddybende bemærkninger i tilhørende 
tekstfelt. Der skal redegøres for begrundelsen for det afsatte kryds, herunder gives beskrivelse af 
eventuelle miljøeffekter. Miljøeffekterne skal vurderes som værende væsentlige eller ikke 
væsentlige, og der skal gives en begrundelse af denne vurdering. Hvilke undersøgelser ligger til 
grund for vurderingen? Hvilke eventuelle tiltag er lavet for at afværge eller minimere 
miljøeffekter? Også afkrydsninger med ”ej relevant” skal begrundes med, hvorfor det ikke 
skønnes relevant.  
 

Generelle oplysninger om projektet 

Projekt beskrivelse – jf- 
anmeldelsen 

Vandløbsregulering – Gravning af sø på privat vandløb.  

Navn og adresse på 
bygherre 

Præstevejen 116, 3230 Græsted,  
Matrikel: Græsted Overdrev, Græsted 20a 
 
Rådgiver: Skovfoged Christian Søborg Skovdyrkerne 
Øerne  

Bygherres kontaktperson 
og telefonnummer 

Rådgiver: cso@skovdyrkerne.dk, 40 22 46 73 

Projektets placering Præstevejen 116, 3230 Græsted,  
 
Matrikel: Græsted Overdrev, Græsted 20a 
Privat vandløb 

Projektet berører følgende 
kommuner 

Projektet berører kun Gribskov Kommune 

Oversigtskort i målestok Figur 1 i afgørelsen. Målestok angives: 1:12094 

Kort bilag i målestok Se bilag 1 i afgørelsen. Målestok angives: 1:1510 
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Forholdet til VVM 
reglerne Ja Nej Bemærkninger 

Er anlægget opført på 
bilag 1 til lovbekendt-
gørelse nr 1976 af 
27/10/2021  

 x 

Nej, den opfylder ingen af kriterierne i 
bilag 1. 

Er anlægget opført på 
bilag 2 til lovbekendt-
gørelse nr 1976 af 
27/10/2021 

x  

Ja. Bilag 2, nr. 1, pkt. c) i lovgivningen.  
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Uddybende bemærkninger 

Anlæggets karakteristika  

1. Arealbehovet i ha x    2.500 kvm. 

2. Er der andre ejere 
end bygherre    x Nej. Der er kun ejerne af ejendommen.  

3. Det bebyggede areal 
i m2 og bygningsmasse i 
m3 

x    

Reguleringsprojektet omfatter kun 
gravning af en sø.  

Det er derfor ikke relevant at beskrive 
projektets samlede bebyggede areal. 

Ligeledes er forhold vedrørende 
nedrivning ikke relevant.  

4. Anlæggets 
maksimale 
bygningshøjde i meter 

x    
Se punkt 3.  
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Uddybende bemærkninger 

5. Anlæggets kapacitet 
for så vidt angår flow og 
opbevaring af:  

    
 

 

• Råstoffer (type og 
mængde) x    Der skal ikke opbevares råstoffer i 

anlægget.  

• Mellemprodukter 
(type og 
mængde) 

x    
Der skal ikke opbevares 
mellemprodukter i anlægget. 

• Færdigvarer (type 
og mængde)  x    Der skal ikke opbevares færdigvarer i 

anlægget. 

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg x    

Ikke relevant, da projektet kun angår 
etablering af søen på en mindre 
vandløbsstrækning.  

7. Anlæggets længde 
for strækningsanlæg x    Se punkt 6. 

8. Anlæggets behov for 
råstoffer – type og 
mængde:  

    
 

• I anlægsfasen 
x    Der forventes ikke at være brug for 

råstoffer i anlægsfasen. 

• I driftsfasen 
x    Der forventes ikke at være brug for 

råstoffer i driftsfasen. 

9. Behov for vand – 
kvalitet og mængde:      

• I anlægsfasen 
x    Der skal ikke anvendes vand i 

anlægsfasen. 

• I driftsfasen 
x    

Der er ikke brug for tilførsel af vand i 
driftsfasen, ud over det naturligt 
forekommende vand i vandløbet. 

10. Forudsætter 
anlægget etablering af 
yderligere 
vandforsyningskapacitet 

   x 

Der er ikke brug for vandforsyning i 
hverken drifts- eller anlægsfase. 
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Uddybende bemærkninger 

11. Affaldstype og 
mængder, som følge af 
anlægget: 

    
 

• Farligt affald 

   x 

Projektet genererer ikke farligt affald i 
anlægs- eller driftsfasen. Ingen jord 
bliver i overskud.  

 

• Andet affald  
   x Det vurderes at projektet ikke vil 

medføre væsentlige affaldsmængder. 

• Spildevand 
   x Der forekommer ingen 

spildevandsanlæg på projektområdet.  

12. Kræver 
bortskaffelse af affald 
og spildevand 
ændringer af bestående 
ordninger 

   x 

Der bliver ingen bortskaffelse af affald 
eller spildevand.  

13. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for støj  

   x 

Der vil i anlægsperioden være behov for 
anvendelse af en række 
entreprenørmaskiner- hovedsageligt 
gravemaskiner og jorddumpere.  

Alt anlægsarbejde udføres i landzonen 
udelukkende i dagsperioden på 
hverdage.  

Anlægsaktiviteterne på den aktuelle 
vandløbsstrækning vil desuden kun 
være kortvarig. 

 

Det vurderes at anlægget samlet set vil 
overholde grænseværdierne for støj. 

14. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening 

   x 

I anlægsperioden vil der blive anvendt 
forskellige entreprenørmaskiner.  

I driftsfasen vil anlægget ikke give 
anledning til luftforening.  

Det vurderes at anlægget samlet set vil 
overholde grænseværdierne for 
luftforurening.  
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Uddybende bemærkninger 

15. Vil anlæggets give 
anledning for 
vibrationsgener 

   x 

I anlægsperioden vil der forekomme 
vibrationer i forbindelse med 
anlægsarbejdet.  

I driftsfasen vil anlægget ikke give 
anlednings til vibrationsgener.  

Det vurderes at anlægget samlet set 
ikke vil give anledning til væsentlige 
vibrationsgener.  

16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener 

   x 

Da alt anlægsarbejde foregår i 
tilknytning til selve vandløbet, vil der 
næsten udelukkende blive håndteret 
våde eller fugtige 
sedimenter/jordfraktioner.  

 

Tilkørsel med entreprenørmaskiner til 
arbejdsarealerne langs og ved 
vandløbet vil hovedsageligt være 
marker med græs. Der kan ved 
indkørslen kortvarigt blive støvgener, 
men generne vil være kortvarige og skal 
sammenlignes med den eksisterende 
trafik af biler. 

 

I driftsfasen vil der ikke være 
støvgener. 

 

Samlet set vurderes anlægget til ikke at 
give anledning til væsentlige støvgener.   

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener 

   x 

Erfaringsmæssigt giver gravning af sø 
ikke anledning til lugtgener. Mængden 
af organisk materiale vil være lav.  

I driftsfasen vil anlægget ikke give 
lugtgener. 

 

Samlet set vurderes anlægget til ikke at 
give anledning til væsentlige lugtgener.  
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Uddybende bemærkninger 

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener 

   x 

Gravearbejdet vil foregå i dagtimerne. 
Og der vil derfor ikke være behov for 
oplysning af arbejdspladser m.m. 

 

I driftsfasen vil anlægget heller ikke 
være belyst. 

Samlet vurderes anlægget derfor ikke at 
give anledning til væsentlige lysgener.  

19. Må anlægget 
forventes at udgøre en 
særlig risiko for uheld    x 

Anlægget vurderes ikke at udgøre en 
særlig risiko for uheld.  

Anlægget er ikke omfattet af 
bekendtgørelse om risikovirksomheder. 

Anlæggets placering   

20. Forudsætter 
anlægget ændring af 
den eksisterende 
arealanvendelse 

   x 

Dele af arealet er blevet slået som slæt 
i de seneste år. Dette vil ophøre når 
søen er etableret. Efterfølgende vil der 
kun foretages vandløbsvedligeholdelse. 
Det vurderes at arealanvendelsen ikke 
vil være af væsentlig betydning grundet 
arealet lille størrelse.  

Projektområdet indeholder ingen særlig 
beskyttelses- eller bevaringsværdig 
natur.  

Samlet set vurderes anlægget til ikke til 
at have en væsentlig ændring i 
arealanvendelsen. 

21. Forudsætter 
anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan 
for området 

   x 

Der eksisterer ikke en lokalplan for 
området.  

22. Forudsætter 
anlægget ændring af 
kommuneplanen 

   x 
Det forventes at projektarbejdet ikke vil 
give anledning til ændringer i 
kommuneplanen.  
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Uddybende bemærkninger 

23. Indebærer anlægget 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer ud over 
hvad der fremgår af 
gældende kommune- og 
lokalplaner 

   x 

Det forventes at projektarbejdet ikke vil 
give anledning eller behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer. 
Det fremgår som et vilkår at 
vandløbskoterne for projektarealet 
forbliver uændret.   

24. Vil anlægget udgøre 
en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets 
råstoffer og grundvand 

   x 

Nærmeste 
råstofgraveområde/råstofinteresseområ
de er beliggende syd/sydvest for Mårum 
ca. 1,9 km for projektområdet. 
Reguleringsprojektet vil dermed ikke 
have betydning for en eventuel senere 
råstofindvinding.   

Se bilag 8 i afgørelsen. 

25. Indebærer anlægget 
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder 

   x 

Jævnfør at projektet udelukkende 
omfatter en regulering af en kortere 
åbent privat vandløbsstrækning og ikke 
andre forhold vedrørende vådområder 
vil blive berørt af reguleringen, vil selve 
projektet ikke give anledning til 
ændrede vandmængder eller 
næringsstof tilførsel. Det forventes at 
vandet der tilføres søen vil være køligt 
og rent, da det kommer fra Harager 
Hegn.  

Den øgede vandtemperatur som 
formodes at forekomme når vandets 
hastighed nedsættes i søen, vil blive 
kølet ned igen da nedstrøms vandløbet 
er rørlagt.  

 

Vandløbskoterne for projektområdet vil 
forblive uændret. Koterne er defineret 
efter rørudløbet ved overkørslen ved 
projektområdet og rørindløbet i skellet 
til naboejendommen Præstevejen 104, 
3230 Græsted. 

Samlet set vurderes anlægget til ikke at 
have en væsentlig påvirkning af sårbare 
vådområder. 
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Uddybende bemærkninger 

26. Er anlægget tænkt 
placeret inden for 
kystnærhedszonen 

x    
Projektet befinder sig udenfor 
kystnærhedszonen. 

27. Forudsætter 
anlægget rydning af 
skov 

   x 
Reguleringsprojektet kræver ikke 
rydning af skov.   

28. Vil anlægget være i 
strid med eller til hinder 
for etableringen af 
reservater eller 
naturparker 

   x 

Anlægget vil ikke være i strid med eller 
til hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker.  

29. Tænkes anlægget 
placeret i 
vadehavsområdet 

x    
Projektet befinder sig inde i fastlandet, 
og er derfor ikke relevant at vurdere i 
henhold til vadehavsområdet. 
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Uddybende bemærkninger 

30. Kan anlægget 
påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede 
områder: 

    

 

• Nationalt 

   x 

Vandløbet er ikke omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3.  

Reguleringen ligger ca. 115 meter i NØ-
retning fra en beskyttet sø på matrikel 
18, Græsted Overdrev, Græsted. Samt 
ca. 120 meter i SV-retning fra en 
beskyttet sø på matrikel 21, Græsted 
Overdrev, Græsted. Søen fremgår ikke i 
med det private vandløb. I forbindelse 
med projektet forventes der ikke noget 
tilstandsændring af denne beskyttede 
sø.  

Ydermere befinder reguleringen sig ca. 
140 meter i NØ-retning fra beskyttet 
mose på matrikel 1m, Harager Hegn, 
Mårum. I forbindelse med projektet 
forventes der ikke noget 
tilstandsændring af denne beskyttede 
sø. Se bilag 3 i afgørelsen.  

 

Nærmeste fredede område er Mårum 
Kirke (fredningsafgørelse 01402.00). 
Kirken er beliggende ca. 1,97 km syd 
for projektområdet.  

Grundet afstanden til fredningen og 
reguleringsprojektets karakteristika, vil 
der ikke forekomme modstrid med den 
gældende fredning.  

 

Samlet set vurderes anlægget til ikke at 
have en negativ påvirkning på nationale 
beskyttede og fredede områder. 
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Uddybende bemærkninger 

• Internationalt 
(Natura 2000) 

   x 

Reguleringen finder sted ca. 135 meter 
fra nærmeste Natura-2000 område nr. 
133 ”Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og 
Snævret Skov”, og omfatter 
Habitatområde nr. H117 og H190, samt 
Fuglebeskyttelsesområde nr. F108.  
 
Områdets udpegningsgrundlag er søbred 
med småurter, kransnålalger-sø, 
næringsrig sø, brunvandet sø, vandløb, 
surt overdrev, kalk overdrev, tidvis våd 
eng, urtebræmme, hængesæk, rigkær, 
elle- og askeskov m.fl. samt skæv 
vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor 
kærguldsmed, stor vandsalamander m.fl. 
og fuglearter herunder rød glente, 
fiskeørn og isfugl m.fl. 
 
Af nærmeste habitatområde er ’Bøg på 
mor’. Dette område befinder sig ca. 209 
m fra projektområdet. 
Reguleringsprojektet vurderes ikke at 
have væsentlig påvirkning på 
habitattypen ’Bøg på mor’. Se bilag 5 i 
afgørelsen. 
 
 
Kommunen vurderer, at denne regulering 
ikke vil medføre forringelse eller væsentlig 
forstyrrelse af de beskyttede naturtyper i 
det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Se bilag 6 i 
afgørelsen. 
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Uddybende bemærkninger 

31. Forventes området 
at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV 

   x 

Kommunen har kendskab til, at der 
forekommer strengt beskyttede arter 
(bilag IV arter)4 i nærheden af 
projektområdet.1  
 
Ifølge EF-habitatdirektivet skal der 
foretages en vurdering af om projektet i 
sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke bilag IV-
arter væsentligt. 
 
Projektet ønskes placeret ca. 350 meter 
fra registrerede bilag IV-arter spidssnudet 
frøs yngle- og rasteområder. 
 

Kommunen vurderer, at denne 
regulering ikke vil medføre forringelse 
eller væsentlig forstyrrelse af de 
beskyttede arter i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Projektet vil 
ikke ødelægge eller beskadige yngle- og 
rasteområder for spidssnudet frø, der 
indgår i strengt beskyttede arter. 
Kommunen har lagt vægt på, at 
projektets karakteristika og afstanden til 
søen som er yngle- og rasteområde for 
spidssnudet frø. Tilmed har projektets 
beliggenhed potentiale som levested for 
spidssnudet frø, hvis den økologiske 
værdi vha. oprensning forøges. Se bilag 
7 i afgørelsen. 

32. Forventes området 
at rumme danske 
rødlistearter 

   x 
Der er ikke registreret rødlistede arter 
indenfor projektområdet.  

 
 
1 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Uddybende bemærkninger 

33. Kan anlægget 
påvirke områder, hvor 
fastsatte 
miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet: 

    

 

• Overfladevand 

   x 

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning og 
ikke andre forhold vedrørende 
vådområder vil blive berørt af 
reguleringen. Selve projektet ikke give 
anledning til ændrede vandmængder. 
Det kan forekomme i anlægsfasen at 
mindre vand løber videre nedstrøms, da 
søen først vil blive fyldt op. Det indgår 
yderligere som en vilkår at al transport 
af sedimenter udenfor projektområdet 
skal oprenses. 

 

Vandløbskoterne for projektområdet vil 
forblive uændret. Koterne er defineret 
efter rørudløbet ved overkørslen ved 
projektområdet og rørindløbet i skellet 
til naboejendommen Præstevejen 104, 
3230 Græsted. 

 

Samlet set vurderes projektet til ikke at 
påvirke miljøkvalitetens normer for 
overfladevand.  

 

• Grundvand 

   x 

Reguleringsprojektet befinder sig uden 
for et drikkevandsinteresseret område 
(OSD) og indvindingsopland. 

Ydermere har reguleringsprojektet 
ingen indflydelse på grundvandet.  

Samlet set vurderes projektet til ikke at 
påvirke miljøkvalitetens normer for 
grundvand.  
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Uddybende bemærkninger 

• Naturområder 

   x 

Se uddybning under punkt 30, 31 og 
32. 

Samlet set vurderes projektet til ikke at 
påvirke miljøkvalitetens normer for 
naturområder.  

• Boligområder 
(støj/lys/luft) 

   x 

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning og 
ikke andre forhold vedrørende 
vådområder vil blive berørt af 
reguleringen. Selve projektet ikke give 
anledning til støj-, lys- eller luftgener. 
Der kan forekomme gener i 
anlægsfasen se punkt 13-18. 

 

Samlet set vurderes projektet til ikke at 
påvirke miljøkvalitetens normer for 
boligområder herunder støj, lys og luft.  

 

34. Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder 

   x 
Vi befinder os i landzonen. Det vurderes 
at projektet ikke vil påvirke negativt for 
området.  
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Uddybende bemærkninger 

35. Kan anlægget 
påvirke      

• Historiske 
landskabstræk 

   x 

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning, 
vurderes projektet ikke at påvirke de 
historiske landskabstræk. 

• Kulturelle 
landskabstræk 

   x 

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning, 
vurderes projektet ikke at påvirke de 
kulturelle landskabstræk. 

• Arkæologiske 
værdier/landskab
stræk    x 

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning, 
vurderes projektet ikke at påvirke de 
arkæologiske landskabstræk. 

• Æstetiske 
landskabstræk 

   x 

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning, 
vurderes projektet ikke at påvirke de 
æstetiske landskabstræk. 

• Geologiske 
landskabstræk 

   x 

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning, 
vurderes projektet ikke at påvirke de 
geologiske landskabstræk. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning  

36. Er området, hvor 
anlægget tænkes 
placeret, sårbar overfor 
den forventede 
miljøpåvirkning  

   x 

Projektområdet er ikke følsomt overfor 
reguleringsprojektet. Her forventes ej 
heller nogen negativ miljøpåvirkning. 
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Uddybende bemærkninger 

37. Er der andre anlæg 
eller aktiviteter i 
området, der sammen 
med det ansøgte 
medfører en påvirkning 
af miljøet (kumulative 
forhold) 

   x 

Der er ikke kendskab til andre anlæg 
eller aktiviteter i området, der sammen 
med det ansøgte medfører en 
påvirkning af miljøet (kumulative 
forhold). 

38. Er der andre 
kumulative forhold    x Der er ikke kendskab til andre 

kumulative forhold.  

39. Den forventede 
miljøpåvirknings 
geografiske 
udstrækning i areal      

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning og at 
anlægsfasen er forholdsvis kortvarig, 
vurderes projektet ikke at påvirke 
miljøet i sin geografiske udstrækning. 

40. Omfanget af 
personer, der forventes 
berørt af 
miljøpåvirkningen 

    

Det forventes ikke, at personer bliver 
væsentlig berørt af en negativ 
miljøpåvirkning, bortset fra de 
forholdsvis få personer, der kortvarigt 
bliver påvirket i anlægsfasen.   

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række 
udover kommunens 
område 

   x 

Der er ikke forhold i projektet, der vil 
give en miljøpåvirkning uden for 
kommunen.   

42. Forventes 
miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige: 

    
 

• Enkeltvis 
   x Miljøpåvirkningerne forventes ikke at 

være væsentlige enkeltvis. 

• Samlet 
   x  Miljøpåvirkningerne forventes ikke 

samlet at være væsentlige. 

43. Må den samlede 
miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks 

   x 
Den samlede miljøpåvirkning kan ikke 
betegnes som kompleks.  
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Uddybende bemærkninger 

44. Er der stor 
sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen 

   x 

Der forventes ikke, at det er 
sandsynligt, at der kan blive tale om en 
væsentlig miljøpåvirkning. Der kan 
være en mindre miljøpåvirkning i 
anlægsfasen, hvorimod der ikke 
forventes en miljøpåvirkning i 
driftsfasen.  

45. Er påvirkningen af 
miljøet:      

• Varig 
   x 

Miljøpåvirkning i anlægsfasen vil være 
midlertidig. Der forventes ingen 
påvirkning i driftsfasen.  

• Hyppig 
   x 

I driftsfasen forventes ingen 
miljøpåvirkning. Anlægsfasen vil være 
fortsat kortvarig.  

• Reversibel 
   x Miljøpåvirkningen under anlægsfasen vil 

ophøre, når projektet er færdiggjort.  
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Uddybende bemærkninger 

Konklusion Ja Nej  Uddybende bemærkninger 

Giver resultatet af 
screeningen anledning 
til at antage, at det 
anmeldte projekt ville 
kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at 
det er VVM-pligtigt.  

 x  

Reguleringsprojektet omfatter 
udelukkende gravning af sø i en kortere 
åben og privat vandløbsstrækning.  

Der skal ikke opføres bebyggelse eller 
befæstede arealer.  

I overstående skema ses kommunens 
uddybende bemærkninger til de enkelte 
miljøparametre.  

 

Grundet reguleringsprojektets 
karakteristika, forventes projektet ikke 
at give anledning til nogle negative 
konsekvenser for arter eller naturtyper 
på habitatsområdets 
udpegningsgrundlag.  

Kommunen vurderer, at denne 
regulering ikke vil medføre forringelse 
eller væsentlig forstyrrelse af de 
beskyttede arter i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Projektet vil 
ikke ødelægge eller beskadige yngle- og 
rasteområder for spidssnudet frø, der 
indgår i strengt beskyttede arter. 
Kommunen har lagt vægt på, at 
projektets karakteristika og afstanden 
til søen som er yngle- og rasteområde 
for spidssnudet frø. 

 

På denne baggrund vurderes det, 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. 
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