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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for ændret 
afvandingsløsning for ny vej mellem Græsted og 
Gilleleje 
 
Gribskov Kommunen har som myndighed udarbejdet og truffet 
afgørelse/tilladelse til et vejprojekt med tilhørende miljøkonsekvensrapport 
i maj 2020 for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Det var planlagt at 
afvandingen fra vejen udelukkende blevet håndteret via nedsivning.  
Grundet dårlige nedsivningsforhold har Gribskov Kommune som bygherre 
den 29. september 2022 indsendt ansøgning om VVM screening af en 
ændret afvandingsløsning for vejens etape 1 og en optimering af 
udnyttelsen af det eksproprierede areal. 
 
I forhold til tidligere projekt er følgende ikke ændret: 

- Projektafgrænsningen 

- Placeringen af bassinerne 

- Anvendelsen af filterjord i bunden af bassiner og grøfter, hvor der nedsives. 

- Der nedsives ikke indenfor en afstand af 25 meter fra vandløb og moser 

 

 Forhold der ændres i afvandingsløsningen: 

- Nedsivningskoefficienten ændres fra 4,2*10ˉ⁶ m/s til 5*10ˉ⁷ m/s 

- Tømmetid for bassinerne øges fra 1 døgn til ca. 5 døgn. 

- Afstanden til det sekundære grundvandsspejl ændres fra minimum 1 meter til 
minimum 0,5 meter ved bassin 1,2 og 4, i våde perioder vil der være sekundært 
grundvand i bassinerne (bassin 3 har fast bund og vil ikke være i kontakt med det 
sekundære grundvand) 

- Bassin 1 udvides med 1654 m² og bundkoten hæves 0,40 m. 

- Bassin 2 udvides med 1237 m² og bundkoten hæves 1,88 m. 

- Bassin 3 udvides med 1096 m² og bundkoten hæves 0,55 m. 

- Bassin 4 udvides med 1824 m² og bundkoten hæves 0,40 m. 

- Den samlede vejstrækning, hvor der nedsives i sektioneret grøfter på begge sider af 
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vejen, reduceres fra 1700 meter til 1430 meter. 

- Bundbredden på nedsivningsgrøfterne udvides på visse strækninger op til 5 meter 

- Der udledes til Søborg Landkanal og udledningen neddrosles til 18 l/s (1,39 
l/s/hektar). 

 
Ændringen af projektet er omfattet af følgende punkter på bilag 2 i 
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 1976 af 27/10/2021 
(Miljøvurderingsloven): 
 
10g: Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter som 
ikke er omfattet af bilag 1) 
 
Afgørelse 
Gribskov Kommune har som myndighed foretaget en screening af den 
ændrede afvandingsløsning ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 
for væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund er der truffet afgørelse 
om, at det projektændringen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af 
miljøet og således ikke er omfattet af krav om en ny miljøvurdering. 
Afgørelsen træffes 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, at der kun er tale om en ændring af 
afvandingsforholdene ved etablering af en ny vej, som der i forvejen er 
udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af i 2020. 
 
Kommunen har samtidigt med denne afgørelse givet landzonetilladelse til 
den ønskede ændring af bassiner og nedsivningsgrøfter. Landzonetilladelsen 
er behandlet og afgjort i separat sag. 
 
Spildevandmyndigheden i Gribskov Kommune har også samtidigt givet 
tilladelse til udledning af renset og neddroslet overfladevand til Søborg 
Landkanal ud fra de fremsendte oplysninger og på en række vilkår. 
Udledningstilladelsen er behandlet og afgjort i separat sag. 
 
Grundet stor afstand til habitatområder vil projektændringen ikke give 
anledning til nogle negative konsekvenser for arter eller naturtyper på 
habitatområdets udpegningsgrundlag. 
 
Samlet vurderes det, at ændringerne i projektet hverken samlet eller hver 
for sig vil påvirke miljøet væsentligt. Det vurderes derfor, at der ikke skal 
udarbejdes en ny miljøkonsekvensvurdering for projektændringerne. 
 
Screeningsskema med uddybende bemærkninger til de enkelte 
miljøparametre vedlægges som bilag sammen med et kort, der viser 
ændringerne. En nærmere beskrivelse af projektet, samt begrundelse for 
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afgørelsen fremgår af screeningsskemaet. Miljøkonsekvensvurderingen, 
tilladelsen og ikke teknisk resume fra maj 2020 vedlægges også som bilag. 
 
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 
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 12.10.2022.  
Det betyder, at klagefristen er den 09.11.2022. 
 
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 67 73 
eller på e-mail jhjen@gribskov.dk.  
 
Kopi af afgørelsen sendes til: 
 

 Danmarks Naturfredningsforening, hoved- og lokalafdeling (dn@dn.dk 
og gribskov@dn.dk) 

 Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 
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 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) 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jonna Højer Jensen 
Akademiingeniør 
Center for Teknik og 
Borgerservice 
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