
  
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.  
 



 
2/16 

Generelle oplysninger om projektet 

Projekt beskrivelse – jf- 
anmeldelsen 

Gribskov Kommunen har som myndighed udarbejdet og 
truffet afgørelse om en miljøkonsekvensrapport i maj 2020 
for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Det var planlagt at 
afvandingen fra vejen udelukkende blev håndteret via 
nedsivning. Grundet dårlige nedsivningsforhold ønsker 
bygherre at ændre afvandingsløsningen for etape 1 og 
optimere 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 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). 

 

Navn og adresse på 
bygherre 

Gribskov Kommune, att. Torsten Forsberg, Rådhusvej 3, 
3200 Helsinge, mail: tfors@gribskov.dk, telefon: 72496000 

Bygherres kontaktperson 
og telefonnummer 

Moe A/S, att. Magnus Engkær Pedersen, Buddingevej 272, 
2860 Søborg, mail: maep@moe.dk, telefon: 26321083 
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Projektets placering 19, Pårup By, Græsted Pårup by, Græsted 

12, Søborg Sø, Søborg 

6l, Pårup by, Græsted 

Samt kommende vejmatrikel for etape 1 af Græsted 
Gillelejevej, der er eksproprieret og under udmatrikulering. 

Projektet berører følgende 
kommuner 

Gribskov Kommune 

Oversigtskort i målestok Kort over projektændringer fremgår af vedlagte kortbilag. 

 

Forholdet til VVM 
reglerne Ja Nej Bemærkninger 

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

 x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt 

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

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, 
hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM 
reglerne og skal derfor ikke screenes.  

Ændringen i projektet hører under 10g) 
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning 
eller varig oplagring af vand (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1) 
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Uddybende bemærkninger 

Anlæggets karakteristika  

1. Arealbehovet i ha 

    

Projektets samlede grundareal er ca. 12,9 
ha (hele vejprojektet).  

Ændringerne i afvandingsløsningen øger den 
samlede bassinoverflade for de 4 
regnvandsbassiner med ca. 5800 m², samt 
en nedgravet afløbsledning på 150 meter. 

2. Er der andre ejere 
end bygherre 

 x   

Det primære arbejde sker i kommende 
vejmartrikel for etape 1 af Græsted 
Gillelejevej, der er eksproprieret og under 
udmatrikulering. 

Matrikel, hvor udløbsledningen løber over 
åben mark, til udløbspunktet ved 
landkanalen (matrikel 6l, Pårup by, 
Græsted) eksproprieres ikke. 
Afløbsledningens placering tinglyses. 

Matrikel, hvor jernbanen underbores 
(matrikel 19, Pårup by, Græsted) ejes af 
lokaltog A/S. Afløbsledningens placering 
tinglyses. 

3. Det bebyggede areal 
i m2 og bygningsmasse i 
m3 

x    
Det bebyggede areal er 0 m². 

4. Anlæggets 
maksimale 
bygningshøjde i meter 

x    
Der bygges ikke i højden. 
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Uddybende bemærkninger 

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

    
 

 

 Råstoffer (type og 
mængde) x    Der opbevares ikke råstoffer i anlægget. 

 Mellemprodukter 
(type og 
mængde) 

x    
Der opbevares ikke mellemprodukter i 
anlægget. 

 Færdigvarer (type 
og mængde)  x    Der opbevares ikke færdigvarer i anlægget. 

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg x    Ændringerne i projektet har ingen 

påvirkning af vejens kapacitet. 

7. Anlæggets længde 
for strækningsanlæg X    Ændringerne i projektet har ingen 

påvirkning af vejens længde. 
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Uddybende bemærkninger 

8. Anlæggets behov for 
råstoffer – type og 
mængde:  

    
 

 I anlægsfasen 

    

Yderligere råstoffer som skal benyttes som 
følge af ændring af projekt: 

Fibermuld – estimeret mængde ca. 7700 
m³. 

Filtergrus – estimeret mængde ca. 5800 
m³. 

Grus og fyldmateriale til ledningsgrav mv. 
Mængden er ikke på nuværende tidspunkt 
estimeret. 

Derudover skal der bruges forskellige 
anlægstekniske elementer som ikke 
kategoriseres som råstoffer – så som 
Ø160PP (ca. 2800 m) og Ø200PP rør (ca. 
300 m). 

 I driftsfasen x    Der forventes ikke behov for råstoffer i 
driftsfasen. 

9. Behov for vand – 
kvalitet og mængde:      

 I anlægsfasen 

    

Der kan være behov for vand til befugtning 
og rengøring. Mængden vurderes 
begrænset. Vand til befugtning tages fra 
regnvandsbassinerne via flydepumper eller 
tilkøres i tanke. 

 I driftsfasen x    Der forventes ikke behov for vand i 
driftsfasen. 

10. Forudsætter 
anlægget etablering af 
yderligere 
vandforsyningskapacitet 

   x 

Ændringerne i projektet forudsætter ikke 
etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet. 
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Uddybende bemærkninger 

11. Affaldstype og 
mængder, som følge af 
anlægget: 

    
 

 Farligt affald x    Projektet vil ikke medføre farligt affald. 

 Andet affald  

    

Projektændringen medfører ikke 
umiddelbart større affaldsdannelse. 
Eventuelt byggeaffald, emballage mm. fra 
anlægsarbejdet vil blive håndteret og 
bortskaffet efter gældende lovgivning. 

Projektet vil ikke medføre væsentligt affald i 
driftsfasen. 

 Spildevand 

    

Det forventes ikke, at der forekommer 
egentligt spildevand i hverken anlægsfase 
eller driftsfase. 

Håndtering af overfladevand i 
anlægsperioden: Afvandingsløsningen 
(regnvandsbassinerne og vejgrøfterne) 
etableres først, således at regnvand under 
anlægsperioden kan håndteres heri. Under 
anlægsperioden etableres der en minimum 
0,5 meter høj jordvold mellem bassin 1 og 
tilløb til Alme Englod og mellem bassin 3 og 
Maglemose Å for at hindre 
overfladeafstrømning af sediment til disse 
recipienter. 

I driftsfasen håndteres regnvand, som 
beskrevet i ændringen af projektet. 

Kommunen meddeler samtidigt med denne 
tilladelse nedsivningstilladelse og 
udledningstilladelse til Søborg Landkanal. 
Det er i denne tilladelse godtgjort og 
vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig 
påvirkning af miljøet. 

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

   x 

Overfladevand håndteres i 
overensstemmelse med ændringerne af 
projektet. Der er ikke tale om egentligt 
spildevand i hverken anlægsfase eller 
driftsfase. 

Der er ikke behov for ændringer af 
affaldsordninger. 
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Uddybende bemærkninger 

13. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for støj  

   x 

Støjgener i anlægsfasen er afdækket i 
miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2020. 
Ændringer i afvandingsløsningen bidrager 
ikke med nye eller større maskiner eller 
metoder i anlægsfasen. 

Støjgener i driftsfasen vil forsat være som 
beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen fra 
maj 2020. 

14. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening 

   x 

Luftforurening fra maskiner i anlægsfasen er 
afdækket i miljøkonsekvensvurderingen fra 
maj 2020. Ændringer i afvandingsløsningen 
bidrager ikke med nye eller større maskiner 
eller metoder i anlægsfasen. 

Luftforurening i driftsfasen vil forsat være 
som beskrevet i 
miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2020. 

15. Vil anlæggets give 
anledning for 
vibrationsgener 

   x 

Vibrationsgener i anlægsfasen er afdækket i 
miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2020. 
Ændringer i afvandingsløsningen bidrager 
ikke med nye eller større maskiner eller 
metoder i anlægsfasen. 

Vibrationsgener i driftsfasen vil forsat være 
som beskrevet i 
miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2020. 

16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener 

   X 

Støvgener i anlægsfasen er afdækket i 
miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2020. 
Ændringer i afvandingsløsningen bidrager 
ikke med nye eller større maskiner eller 
metoder i anlægsfasen. 

Støvgener i driftsfasen vil forsat være som 
beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen fra 
maj 2020. 

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener 

   X 

Lugtgener i anlægsfasen er afdækket i 
miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2020. 
Ændringer i afvandingsløsningen bidrager 
ikke med nye eller større maskiner eller 
metoder i anlægsfasen. 

Lugtgener i driftsfasen vil forsat være som 
beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen fra 
maj 2020. 
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Uddybende bemærkninger 

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener 

   X 

Lysgener i anlægsfasen er afdækket i 
miljøkonsekvensvurderingen fra maj 2020. 
Ændringer i afvandingsløsningen bidrager 
ikke med nye eller større maskiner eller 
metoder i anlægsfasen. 

Lysgener i driftsfasen vil forsat være som 
beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen fra 
maj 2020. 

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

   X 
Anlægget vil ikke udgøre en særlig risiko for 
uheld, og er ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. 

Anlæggets placering   

20. Forudsætter 
anlægget ændring af 
den eksisterende 
arealanvendelse    X 

Der vil ske en udvidelse af bassinerne, som 
beskrevet øverst i skemaet. Det er af 
kommunens landzonemyndighed vurderet, 
at der kan gives landzonetilladelse til 
ændringerne. Landzonetilladelse vil blive 
givet samtidigt med denne afgørelse. 

21. Forudsætter 
anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan 
for området 

   X 

Projektændringerne forudsætter ikke 
ændring af lokalplaner. 

22. Forudsætter 
anlægget ændring af 
kommuneplanen 

   X 
Projektændringer forudsætter ikke ændring 
af kommuneplanen. 

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

 x   

Etablering af udløbsledning over matrikel nr. 
6l Pårup by, Græsted, etableres i en sådan 
dybde, at arealet fortsat kan udnyttes som 
landbrugsareal. Etablering af bebyggelse 
ovenpå, eller nært ved udløbsledningen vil 
ikke være muligt uden forbehold. Disse 
forbehold tinglyses. 

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

   X 

Ændringerne i afvandingsløsningen vil ikke 
påvirke anvendelsen af områdets råstoffer 
og grundvand. 

25. Indebærer anlægget 
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder    X 

Ændringerne i afvandingsløsningen vil ikke 
påvirke sårbare vådområder. Der anvendes 
benoitmembraner, hvis det på grund af 
afstanden er nødvendigt. 
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Uddybende bemærkninger 

26. Er anlægget tænkt 
placeret inden for 
kystnærhedszonen  x   

Den nordligste del af vejen vil blive anlagt et 
stykke inden for kystnærhedszonen. Da der 
ikke bygges i højden, vurderes det ikke, at 
vejprojektet eller ændringerne i dette vil 
kunne ses fra kysten og påvirke 
kystnærhedszonen. 

27. Forudsætter 
anlægget rydning af 
skov 

   X 
Ændringerne i afvandingsløsningen 
forudsætter ikke rydning af skov. 

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

   X 

Ændringerne i afvandingsløsningen vil ikke 
påvirke muligheden for at etablere 
reservater eller naturparker i området. 

29. Tænkes anlægget 
placeret i 
vadehavsområdet 

x    
Nej 
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Uddybende bemærkninger 

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

    

 

 Nationalt 

   x 

Søborg Landkanal er et offentligt vandløb i 
Gribskov Kommune og er en del af Søborg 
sø-vandløbssystem. Der vil blive udledt 
renset og neddroslet overfladevand til 
Søborg Landkanal, som er beskyttet efter 
Naturbeskyttelseslovens §3.  

Spildevandmyndigheden i Gribskov 
Kommune har vurderet, at der kan gives 
tilladelse til udledning af overfladevand til 
Søborg Landkanal ud fra de fremsendte 
oplysninger og på en række vilkår. Denne 
afgørelse er behandlet i en separat sag. 

 Internationalt 
(Natura 2000) 

   x 

Projektet er beliggende ca. 1200 meter fra 
Græsted Hegn, som er en del af Natura 
2000 området – nr. 133 Gribskov, Esrum 
Sø, Esrum Å og Snævret Skov 

Også habitatområde H117 ligger ca. 1200 
meter fra projektet. H117 ligger i samme 
Natura 2000 område som nr. 133. 

Der er ca. 3000 meter til nærmeste 
Fuglebeskyttelsesområde F108 i Natura 
2000 område nr. 133. 

Nærmeste Ramsar område er nr. 18 (Sejerø 
Bugten), som er beliggende ca. 50 km fra 
projektet. 

På grund af afstanden og projektets 
karakter vurderes det ikke, at 
projektændringerne vil påvirke Natura 2000 
områder. 

31. Forventes området 
at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV    x 

Ud over flagermus er der ikke kendskab til 
bilag IV arter i projektområdet. 
Flagermusene forventes ikke at blive påvirket 
af projektændringerne. 

32. Forventes området 
at rumme danske 
rødlistearter 

   x 
Der er ikke kendskab til rødlistearter i 
området. Projektændringerne vil ikke påvirke 
dette. 
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Uddybende bemærkninger 

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

    

 

 Overfladevand 

   x 

Spildevandmyndigheden i Gribskov 
Kommune har vurderet, at der kan gives 
tilladelse til udledning af renset og 
neddroslet overfladevand til Søborg 
Landkanal ud fra de fremsendte oplysninger 
og på en række vilkår. Denne afgørelse er 
behandlet i en separat sag. 

 Grundvand 

   x 

Projektet er placeret i et område med 
særlige drikkevandsinteresser. 
Konsekvenser og tiltag er beskrevet i 
miljøkonsekvensrapporten fra maj 2020. 
Ændringerne af afvandingsløsningen udvider 
nedsivningsarealet, men dette sker i 
forlængelse af, allerede udpegede 
nedsivningsarealer. Der vil derfor ikke ske 
en øget påvirkning af grundvandet pga. 
afvandingsændringerne. 

 Naturområder 
   x 

Projektændringerne vil ikke påvirke 
naturområder væsentligt. Se også 
punkterne 30, 31 og 32. 

 Boligområder 
(støj/lys/luft)    x 

Projektets påvirkninger af boligområder er 
beskrevet i miljøkonsekvensrapporten fra 
2020. Afvandingsændringerne vil ikke 
ændre påvirkningen. 

34. Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder 

   x 
Afvandingsændringerne vil ikke ske i et tæt 
befolket område. 
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Uddybende bemærkninger 

35. Kan anlægget 
påvirke      

 Historiske 
landskabstræk    x 

Den ændrede afvandingsløsning i projektet 
vurderes ikke at påvirke historiske 
landskabstræk. 

 Kulturelle 
landskabstræk    x 

Den ændrede afvandingsløsning i projektet 
vurderes ikke at påvirke kulturelle 
landskabstræk. 

 Arkæologiske 
værdier/landskabs
træk 

   x 
Den ændrede afvandingsløsning i projektet 
vurderes ikke at påvirke arkæologiske 
værdier/landskabstræk. 

 Æstetiske 
landskabstræk    x 

Den ændrede afvandingsløsning i projektet 
vurderes ikke at påvirke æstetiske 
landskabstræk. 

 Geologiske 
landskabstræk    x 

Den ændrede afvandingsløsning i projektet 
vurderes ikke at påvirke geologiske 
landskabstræk. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning  

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

   x 

Området, hvor projektændringerne finder 
sted, vurderes ikke at være sårbart overfor 
den minimale miljøpåvirkning. 

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

Naturstyrelsen har påbegyndt 
planlægningen af reetableringen af den 
drænede Søborg Sø, som ligger øst for 
vejprojektet. Udløbet herfra vil ske 500 
meter nedstrøms afløbsledningens 
udløbspunkt i Landkanalen. 

Udledningen fra vejstrækningen tilpasses, 
så den ikke påvirker eller begrænser 
afvandingen af Naturstyrelsens projekt. 

Det vurderes derfor ikke, at de to projekter 
vil påvirke hinanden væsentligt. 

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

kumulative forhold. 
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Uddybende bemærkninger 

39. Den forventede 
miljøpåvirknings 
geografiske 
udstrækning i areal  

    

Den forventede miljøpåvirkningen forventes 
at være meget begrænset, og vil derfor 
også have en meget begrænset geografisk 
udstrækning i areal. 

40. Omfanget af 
personer, der forventes 
berørt af 
miljøpåvirkningen 

    

Meget få personer vil blive berørt af den 
minimale miljøpåvirkning ved 
projektændringen. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række 
udover kommunens 
område 

   x 

Der vil ikke være nogen miljøpåvirkning 
udenfor kommunens område. 

42. Forventes 
miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige: 

    
 

 Enkeltvis 
   x 

Projektændringens miljøpåvirkninger 
forventes ikke at være væsentlige, når de 
vurderes enkeltvise. 

 Samlet 
   x 

Projektændringens miljøpåvirkninger 
forventes ikke at være væsentlige, når de 
vurderes samlet. 

43. Må den samlede 
miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks 

   x 
Den samlede miljøpåvirkning vil ikke være 
kompleks. 

44. Er der stor 
sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen 

   x 
Der er ikke stor sandsynlighed for en 
væsentlig miljøpåvirkning i forhold til 
projektændringerne. 
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Uddybende bemærkninger 

45. Er påvirkningen af 
miljøet:      

 Varig 
   x 

Der vil ikke forekomme en varig og 
væsentlig miljøpåvirkning på baggrund af 
projektændringen. 

 Hyppig 
   x 

Der ville ikke forekomme en hyppig 
miljøpåvirkning på baggrund af 
projektændringen. 

 Reversibel    x Der vil ikke være tale om en reversibel 
miljøpåvirkning. 

 

 

 

 

 

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  

Der 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. 
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