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Screening efter Miljøvurderingsloven 
 
Ansøgning om regulering af privat rørlagt 
vandløb. Aggebo skovvej 2, 3230 Græsted. 
 
Regulering af vandløb er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 
10, litra f. Gribskov Kommune har screenet det ansøgte reguleringens 
projekt, for at vurdere om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering. 
Kriterierne til bestemmelse af dette, fremgår af lovens bilag 6, se side 5. 
Kommunens vurderinger af kriterierne i forhold til det ansøgte projekt er 
beskrevet i dette screeningsdokument. 
 
 
  

1. Projektets karakteristika 
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: 
 
Hele projektets dimensioner og udformning: 
 

 

  
Formålet med hele projektet er at skabe mere natur, bedre naturkvalitet i 
vandhuller samt at skabe bedre sammenhæng mellem naturområder i 
nærheden. Søen er en del af et projekt, hvor der også oprenses et vandhul 
og fjernes det meste vedbeplantning på en gravhøj, så den er mere tydelig i 
landskabet. Den nye sø placeres i en lavning, der modtager vand fra interne 
dræn, hvor der ofte er vand i vinterhalvåret. Det oplyses, at det er svært at 
dyrke lavningen. Ved etablering af en ny brønd, med overløb fra den nye sø 
til det eksisterende dræn, sikres Aggebovej mod for høj vandstand 
 
Se vedlagte ansøgning med ekstra materiale.  
 

 

   
 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter: 

 
 

 Det samlede projekt vil være med til at forbedre naturforholdene i området. 
Det er givet Landzonetilladelse til den nye sø.   

 

   

Sag: 06.02.03-P19-9-22 
 
14. august 2022 
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Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand. 
 Der forventes ikke at være brug for råstoffer i anlægsfasen og i driftsfasen 

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

 

  
Affaldsproduktion: 
 

 

 Etablering af den nye sø er en passiv konstruktion, og eventuel produktion af affald 
er derfor begrænset til anlægsfasen. Kommunen vurderer, at affald produceret i 
forbindelse med etablering af anlægget kan bortskaffes på miljømæssig forsvarlig 
vis, og at det derfor ikke vil påvirke miljøet.  

 

  
Forurening og gener: 
 

 

 Gener for omgivelserne er begrænset til anlægsfasen, og vil kategoriseres som 
mindre bygge- og anlægsarbejder. Anlægsperioden skønnes til at vare 2-3 uger 
hvor naboer kan opleve svage støj- og støvgener. Disse vil reguleres af gældende 
lovgivning om midlertidige støjende og støvende aktiviteter. Anlægsperioden er kort 
og vil finder sted i efteråret. Det vurderes det ikke at naboer vil blive påvirket 
væsentligt. Der vurderes ikke at være støj-, lugt-, støv- eller øvrige gener i 
driftsfasen, da anlægget er en passiv konstruktion. Forurening fra selve anlægget 
vurderes, af samme årsag, ikke at være relevant.  

 

  
Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende 
projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse 
med videnskabelig viden 
 

 

 Anlægget er en mindre og passiv konstruktion og kommunen vurderer, at projektet 
ikke vil øge risikoen for større ulykker og/eller katastrofer. 
 

 

  
Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening) 
 

 

 Risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med projektet vurderes ikke at være 
relevant. Se eventuelt punktet vedrørende forurening og gener ovenfor.  

 

   
 
  

2. Projekters placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive 
berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 
 
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
 

 

 Projektområdet er udlagt som landzone i kommuneplanen. Kommunen vurderer at 
projektet ikke vil påvirke denne arealanvendelse.  
Der er givet tilladelse efter planloven § 35, stk.1.  
Anlægget forudsætter ikke ændring kommuneplanen. 

 

   
 Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative 

rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes 
undergrund 
 

 

 Der er ingen drikkevandsinteresser eller drikkevandsbrønde og -boringer i 
projektområdet. Der er ikke råstofindvinding i eller nær projektområdet. 
Der er ikke registeret bilag IV-arter i projektområdet ifm. NOVANA-overvågning i 
bl.a. 2009 og i 2015.  

 



 3/4 

 
Den nye sø ligger ca. 300 m fra Natura2000-område N133, Gribskov, Esrum Sø, 
Esrum Å og Snævret Skov. 
 

  
Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:  
vådområder, områder langs bredder, flodmundinger, kystområder og havmiljøet, 
bjerg- og skovområder, naturreservater og -parker, områder, der er registreret eller 
fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i 
henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF, områder, hvor det ikke er 
lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at 
opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er 
relevante for projektet, tætbefolkede områder, landskaber og lokaliteter af historisk, 
kulturel eller arkæologisk betydning. 
 

 

  
Væsentlighedsvurdering 
Det ansøgte projekt vil kunne fungere som trædesten i korridoren mellem Aggebo 
Hegn og Valby Hegn, og med sin størrelse kunne huse ynglende mosefugle og 
padder samt spille naturmæssigt sammen med den nygenoprettede sø, jf. ovenfor. 
 
Det er kommunens vurdering af projektet vil kunne medvirke til en positiv udvikling 
af det nært liggende Natura2000-områder. 
 
På baggrund af væsentlighedsvurdering vurderer kommunen at der ikke vil være 
væsentlig påvirkning af de nærliggende Natura2000-områder,  

 

   
 
 
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 
 
Gribskov Kommune vurderer på baggrund af ovenstående screening, 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. 
 

Miljøvurderingslovens bilag 6 
 

Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 
 

KRITERIER TIL BESTEMMELSE AF, HVORVIDT PROJEKTER OMFATTET AF 
BILAG 2 SKAL UNDERKASTES EN MILJØKONSEKVENSVURDERING 

 
 
1. Projekters karakteristika 
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: 
a) hele projektets dimensioner og udformning 
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet 
d) affaldsproduktion 
e) forurening og gener 
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f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende 
projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med 
videnskabelig viden 
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening). 
 
2. Projekters placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af 
projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative 
rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund 
c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger 
ii) kystområder og havmiljøet 
iii) bjerg- og skovområder 
iv) naturreservater og -parker 
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder 
udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF 
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke 
er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som 
er relevante for projektet 
vii) tætbefolkede områder 
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning. 
 
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der 
er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i 
§ 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: 
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og 
antallet af personer, der forventes berørt) 
b) indvirkningens art 
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter 
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet 
e) indvirkningens sandsynlighed 
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter 
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 
 

Med venlig hilsen 
 
Christian Lundberg 
Skov- og landskabsing. 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Vandløb 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
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