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Screening for miljøvurdering 
Tillæg nr. 2 til spildevandsplan for Gribskov Kommune – 
kloakering af Søborg Park 
 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) LBK nr. 
1976 af 27/10/ 2021, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer indenfor 
fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for 
projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt. 
 

Planområdet i dag 
Søborg Park er beliggende på matr.nr. 3b Søborg by, Søborg, beliggende syd for Gilleleje. Søborg er i 
dag spildevands- og fælleskloakeret med afledning af spildevand til Gilleleje Renseanlæg.  
 

Beskrivelse af planforslaget 
Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen indebærer kloakering for spildevand af Søborg Park med lokal 
nedsivning af regnvand fra veje og tage i området. 
 
Lovgrundlag Ja Nej Bemærkninger 
Er planforslaget eller programmet 
omfattet af Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer, bilag 1 
og/eller 2? 
(§8, stk. 1., nr. 1) 

X  Jf. §8 stk. 2 skal der udføres en screening 
af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen og 
vurderes ud fra de kriterier der er bestemt i 
bilag 3 i Miljøvurderingsloven. 

Kan planforslaget eller programmet 
påvirke et internationalt 
beskyttelsesområde væsentligt? 
(§8, stk. 1, nr. 2)  

 X  

Fastlægger planforslaget i øvrigt 
rammer for fremtidige 
anlægstilladelser [§ 8 stk. 2, nr. 2] 

 X  

 
Konklusion Forslag til Tillæg nr. 2 til spildevandsplan for Gribskov Kommune 

vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være 
omfattet af krav om miljøvurdering af planer. 

Dato for mv-høringsfrist 
internt 

-  

Dato for mv-høringsfrist af 
øvrige myndigheder 

- 
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Vejledning til screeningsskema 
Spørgsmål omkring 
planens indvirkning 
på miljøet 

Sæt X ud fra 
spørgsmål i 1. 
kolonne 

Hvis ja, emner der bør beskrives nærmere: 

Spørgsmålene er delt op i 
kategorier, men 
derudover er de også 
underopdelt i 2 grupper. 
Hhv. Status, værdi og 
sårbarhed… der 
omhandler nuværende 
forhold og karakter i 
planområdet og 
Vurdering af planens/ 
programmets… der 
omhandler den evt. 
påvirkning på området 
som et planforslag vil 
medføre. 

Ja Nej  Indvirkninger samt øvrige bemærkninger 
 Nærmere beskrivelse af indvirkning 
 Er indvirkningen positiv eller negativ 

sammenlignet med, hvis planen ikke 
gennemføres? 

 Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 
undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes? 

 Henvisning til hvorledes vurdering allerede 
indgår, ex. Andre planer, lovgivning mv. 

 Begrundelse for vurdering 
 Indvirkningernes indbyrdes forhold og 

kumulative karakter. 
 Indvirkningens sandsynlighed, varighed, 

hyppighed og reversibilitet (mulighed for at 
tilbageføre til udgangspunkt) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447#id789531c3-d920-4d23-991a-51cafcefc51f  

 
Miljøscreeningsskema 

1. Befolkning, sundhed & sikkerhed 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
1.1: Er der stier, arealer i 
eller i tilknytning til 
planområdet, der har 
betydning for brugernes 
sundhed, velfærd, 
helbred mv.? 

 X Intet at bemærke

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

1.2: Kan planen påvirke 
befolkningens sundhed, 
velfærd, helbred eller 
velbefindende generelt?

 X Intet at bemærke 

1.3: Medfører planen 
øget eller mindsket risiko 
for kriminalitet, brand, 
eksplosion, giftpåvirkning 
mv.? 

 X Intet at bemærke 

1.4: Kan planen forværre 
eller være med til at 
fremme befolkningens 
tilgængelighed indenfor 
området eller til og fra 
området? 

 X Intet at bemærke 

1.5: Kan planen forværre 
eller fremme hensynet til 
svage grupper i 
samfundet, for eksempel 
handicappede, ældre 
eller børn? 

 X Ikke relevant for planen 

1.6: Kan planen fremme 
eller forværre 
friluftsliv/rekreative 
interesser? Hvordan? 

 X Intet at bemærke 
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1.7: Påvirkes 
sikkerheden for bilister 
og/eller bløde trafikanter 
af forslaget? 

 X Ikke relevant 

1.8: Medfører planen en 
ændring af 
trafikafviklingen eller 
trafikmængden? 

 X Ikke relevant 

2. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
2.1: Ligger planforslaget 
i eller nær Natura 2000 
områder? (habitat-, 
ramsar- og 
fuglebeskyttelsesområder
) og er der risiko for 
påvirkning af disse? 

 X 

 

 

Planområdet ligger ikke i eller i tilknytning til Natura 2000-
områder. Planområdet er beliggende mere end 3 km fra 
nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 133 Gribskov, 
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, se Figur 1. Natura 2000-
området indgår samtidig i habitatområde H190.  
 
Planområdet er endvidere beliggende mere end 3,8 km fra et 
andet Natura 2000-område; nr. 132 Rusland. Natura 2000-
området indgår samtidig i habitatområde H116. 
 

Figur 1: Planområdet (lyseblåt) og nærmeste Natura 2000-områder 
(gule med grøn skravering). 
 
Ved planens realisering vil der blive kloakeret i planområdet. 
Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-
områder.  
 

2.2: Er der sjældne, 
udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter el. 
naturtyper i/nær 
planforslaget? Fx Bilag 
IV-arter eller rødlistede 
arter og har planen taget 
højde for disse? 

 X 

 

 

Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr og planter er 
undersøgt i en afstand på 2 km fra planområdet via databaserne 
Arter.dk og Naturbasen.dk 
 

 Seksradet stenurt (nærmeste obs ca. 30 meter, men er 
fra 1994 jf. arter.dk) 

 Rust-vandaks (nærmeste obs ca. 1 km vest for 
planområdet jf. Naturbasen) 

 Dynd-star (nærmeste obs ca. 1,6 km nordøst for 
planområdet jf. Naturbasen) 

 Perleugle 
 
 



 
5/12 

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for planområdet, dog 
er der registreret følgende arter i en radius på 2 km fra 
planområdet (maksimalt 10 år gamle data): 
 

 Spidssnudet frø ca. 1,7 km mod vest 
 Butsnudet frø ca. 600 meter syd og ca. 1600 m øst for 

planområdet 
 Snog ca. 1600 meter mod nordvest 
 Grøn Mosaikguldsmed ca. 1,3 km sydøst for 

planområdet 
 Pipistrel flagermus ca. 1,4 km syd for planområdet 
 Dværg flagermus ca. 1,5 km nord for planområdet 
 Brun flagermus ca. 1,5 km nord for planområdet 

 
 
Realisering af planen forventes ikke at påvirke ovenstående 
arter. 
 

2.3: Er der §3-områder 
indenfor planområdet? 
(jf. 
Naturbeskyttelsesloven) 
og hvordan er hensynet 
til disse indarbejdet i 
planen? 

 X 

 

 

Der er ikke inden for planområdet registreret naturtyper, som er 
beskyttet jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3, se Figur 2. 
 
Nærmeste registrerede § 3-områder er: 
- mose, afstand ca. 240 m (i fugleflugt) 
- sø, afstand ca. 270 m 
- sø, afstand ca. 370 m 
- overdrev, afstand ca. 440 m  
 

Figur 2: Planområdet (lyseblåt) og § 3-beskyttede naturtyper 
(skraveringer) beliggende i nærheden. 

Ved realisering af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen forventes det 
ikke, at nogle af de registrerede § 3-områder vil kunne blive 
berørt.  
 
   

2.4: Er der 
beskyttelseslinjer 
indenfor området (jf. 
Naturbeskyttelsesloven) 
og hvordan forholder 
planen sig til disse? 

 X 

 

Intet at bemærke 

2.5: Er området udlagt til 
eller fungerer som 
spredningskorridor 
(økologiske forbindelser) 
for dyr og hvordan sikrer 

 X 

 

Der er ikke registreret nogle økologiske forbindelser indenfor 
planområdet, ifølge Gribskov Kommunes kommuneplan 2021-
2033 
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planen i så fald hensynet 
til disse? 
2.6: Ligger området 
inden for 
skovrejsningsområde? 

 X 

 

Intet at bemærke 
 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet  
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

2.7: Påvirkes områdets 
fauna (dyreliv) og/eller 
flora (planteliv) af 
planforslaget? 

 X Planområdet består i dag af intensivt dyrket landbrugsareal. 
Området vurderes derfor ikke at udgøre et levested at væsentlig 
betydning for nogen af områdets dyre- eller plantearter. 
 
Søborg Sø, som ligger ca. 1,2 km fra planområdet, er et hotspot 
for mange rødlistede fuglearter, som holder til i området. 
Det forventes ikke, at planområdet udgør nogle væsentlige 
yngle-, raste- eller fourageringssteder, for fuglene i Søborg Sø. 
Søborg Sø og den tilhørende natur, vurderes ikke at blive 
påvirket ved realisering af planen. 
 
Grøn Mosaikguldsmed er observeret i et moseområde med 
vandhuller ca. 1,3 km sydøst for planområdet. Arten forventes 
endvidere at yngle i vandhullerne, idet yngleplanten, krebseklo, 
også findes i de pågældende vandhuller. Planområdet udgør 
ikke et væsentligt yngle, raste eller fourageringsted for arten, 
og realisering af planen forventes ikke at have nogen væsentlig 
påvirkning på Grøn Mosaikguldsmed. 

2.8: Påvirkes de grønne 
områder (fx mark, 
parkområder, græsareal, 
skov, hegn) herunder 
adgangen til disse 
områder?  

X  Området udstykkes, og der opføres veje og 11 boliger, så 
adgangen til området begrænses til de kommende veje i 
området 

3. Landskab og jordbund 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
3.1: Er der 
bevaringsværdigt 
landskab indenfor 
planområdet og hvordan 
tager planen højde for 
dette? 

X  Ifølge Gribskov Kommunes kommuneplan 2021-2033 er 
planområdet beliggende inden for bevaringsværdigt landskab. 
Planen vil ikke medføre landskabelige påvirkninger, da den 
vedrører kloakering, som etableres under jorden. 

3.2: Er der geologiske 
særpræg i planområdet. 
Hvis ja, hvordan tager 
planen hensyn til disse? 

 X 

 

Søborg Sø er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. 
Området er afgrænset af det inddæmmede område. Nærmeste 
del af interesseområdet ligger ca. 100 m vest for 
projektområdet. Da der er bebyggelse mellem projektområdet 
og det geologiske interesseområde, vil der ikke være nogen 
visuel eller anden påvirkning. 
 

3.3: Er der udpeget 
jordforureningsarealer 
eller andre former for 
forurening og hvordan 
forholder planen sig til 
dette? 

 X  
Planområdet er ikke kortlagt på hverken vidensniveau V1 eller 
V2 efter jordforureningsloven   

3.4: Er der 
lavbundsarealer indenfor 
området og hvordan 
tager planen højde for 
dette? 

 X 

 

Jævnfør Gribskov Kommunes kommuneplan 2021-2033 er 
planområdet ikke beliggende indenfor kommunens udpegninger 
af lavbundsarealer. 
  
 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
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Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

3.5: Vil planforslaget 
medføre jordforurening?  

 X I området vil regnvand fra befæstede arealer blive nedsivet i 
undergrunden, i henhold til meddelt tilladelse til nedsivning. 

3.6: Vil planforslaget 
medføre jordflytning 
(ind/ud), 
terrænregulering osv. Og 
kan planen mindske 
omfanget af jordflytning 
ind og ud af området? 

 X Det forventes, at overskudsjord ved etablering af kloakledninger 
og nedsivningsanlæg vil blive udlagt i området og indbygget, 
hvor dette er muligt. Overskudsjord der ikke kan indbygges, 
bortskaffes. 

4. Vand 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
4.1: Er der 
overfladevandsforhold 
i/nær planområdet? 
Hvilke? Herunder 
vandløb, vådområder, 
søer, grøfter og dræn, og 
hvordan tager planen 
højde for disse?  

 X 

 

 
Der er ikke kendte overfladevandforhold inden for planområdet. 
Nærmeste sø samt mose er som tidligere beskrevet beliggende 
mere end 240 m fra planområdet. Når matriklen kloakeres, 
ledes husspildevand til kloaksystemet, og tagvand samt vejvand 
fra interne veje nedsives lokalt. 
 
Planen forventes ikke at kunne påvirke 
overfladevandområderne. 
 

4.2: Er der risiko for 
oversvømmelse? (jf. 
oversvømmelseskort) og 
hvordan håndteres det i 
så fald i planen? 

X   
Planområdet er ikke omfattet af udpegninger for områder, der 
er i risiko for oversvømmelse jf. Gribskov Kommuneplan 2021-
2033, se Figur 3. 
 
  

Figur 3: Planområdet (grønt) og områder, der kan blive udsat for 
oversvømmelse. 

4.3: Er der specielle 
grundvandsforhold i 
området, fx afstand til 
grundvand, OSD-
områder, jordlag, 
vandboringer (BNBO), 
vandforsyningsanlæg og 

 X 

 

Planområdet ligger i OSD og berører kanten af 
indvindingsoplandet til Gilleleje Vandværk, som indvinder vand 
1,2 km nordøst for området. Projektet vil ikke vil ikke have 
indflydelse på opfyldelsen af miljømålene for 
grundvandsforekomsterne. 
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hvordan sikrer planen 
hensynet til disse? 

Terræn er i ca. kote +8-10 m og grundvandet forventes i ca. 
kote +6-7 m. Der ca. 10 m moræneler fra terræn til det øverste 
grundvandsmagasin. 
 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

4.4: Påvirkes 
overfladevand? Fx af 
afledning af spildevand 
fra tage/ befæstede 
arealer til søer eller 
vandløb? 

 X Alt overfladevand fra veje og tage nedsives i undergrunden og 
vil derfor ikke påvirke overfladevand. 
 

4.5: Påvirkes 
forureningsrisikoen af 
grundvandsressourcen 
med planforslaget, fx ved 
nedsivning eller ændring 
af grundvands-
beskyttende forhold? 

 X 

 

Alt overfladevand fra veje og tage nedsives lokalt i området. 
Der er nedsivning i dag gennem markareal. På grund af 
områdets lille udstrækning vurderes den fremtidige nedsivning 
fra tage og befæstede arealer ikke at kunne medføre nogen 
påvirkning af grundvandskvaliteten. 
 

4.6: Vil forslaget 
overbelaste de 
nuværende 
spildevandsledninger fra 
Gribvand? 

 X Spildevandsmængden er så lille, at afledningen til Gribskov 
Forsynings ledningsnet ikke vil medføre overbelastning. 

5. Luft 
Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

5.1: Medfører planen 
luftforurening i form af 
eksempelvis støv, 
vanddamp, aerosoler, 
lugt mm. og hvordan er 
planen med til at 
mindske denne 
påvirkning? 

 X Ingen bemærkninger 

5.2: Vil planforslaget 
medføre emissioner fra 
trafik til og fra området 
og hvordan er planen 
med til at mindske denne 
påvirkning? 

 X Ingen bemærkninger 

6. Støj 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
6.1: Er der 
støjpåvirkning i området, 
fx larm fra fx fabrikker, 
maskiner, mv.? Hvordan 
håndteres denne 
påvirkning? 

 X Ingen bemærkninger 

6.2: Er der en støj- 
vibrationspåvirkning i 
området fra tung trafik 
eller støjbelastede veje? 

 X Ingen bemærkninger 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

6.3: Påvirkes 
støjniveauet eller 

 X Ingen bemærkninger 
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vibrationsniveauet af 
forslaget? 

7. Klimatiske faktorer 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
7.1: Vil 
klimaforandringer få 
indflydelse på 
planforslaget. Fx 
havvandsstigninger, 
temperaturændringer, 
tørke? (se 4.2 ift. 
oversvømmelse) 

 X Intet at bemærke

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

7.2: Forøger eller 
mindsker planen 
mængden af CO2-
udledning eller andre 
drivhusgasser?  

 X Der vil ikke ske påvirkninger hverken i retning af forøgelse eller 
formindskelse af udledningen af drivhusgasser 

8. Kulturarv 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
8.1: Er der 
kulturhistoriske værdier 
inden for planområdet og 
hvordan er hensynet til 
disse indarbejdet? 

X  

 

Planområdet er beliggende i et område med værdifulde 
kulturmiljøer. Planen vil ikke medføre en påvirkning af 
værdifulde kulturmiljøer, da den vedrører kloakering, som 
etableres under jorden. Det vurderes, at kloakeringen kan 
gennemføres, uden at forringe oplevelsen og forståelsen af 
kulturmiljøet. 
 
Bygaden og Krigsagervej er omfattet af et fredet fortidsminde; 
brolægning, se Figur 4. Fredede fortidsminder er beskyttet iht. 
museumsloven. Selve planområdet er ikke omfattet af 
fortidsmindet, og planen vurderes ikke at påvirke brolægningen. 
 

Figur 4. Brolægningen (markeret med grøn streg) på Bygaden 
og Krigsagervej er et fredet fortidsminde. 
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I forbindelse med byggemodning af planområdet og 
detailprojektering af tilslutning af kloak til eksisterende 
ledningsnet uden for matriklen (Figur 5), skal det lokale 
museum kontaktes, med henblik på en udtalelse. Kloakering 
skal ske under hensyntagen til brolægningen i Krigsagervej og 
Bygaden. 
 

Figur 5. Eksisterende kloakledninger på Bygaden. 
8.2: Er området 
beliggende indenfor 
kirkebyggelinjer og i så 
fald, hvordan er der 
taget højde for dette? 

 X Nej, der er ikke registreret kirkebyggelinjer inden for 
planområdet. 

8.3: Er der fredede eller 
bevaringsværdige 
bygninger indenfor 
området? 

 x Nej  

9. Ressourcer og affald 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
9.1: Giver planen 
mulighed for 
genanvendelse af 
materialer eller råstoffer 
fra området? 

 X Det forventes at der skal bortskaffes overskudsjord fra 
projektområdet og at denne, afhængig af evt. indhold af 
forurening, vil blive genanvendt i f.eks. støjvolde eller lignende. 
Derudover sker der ikke genanvendelse. 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

9.2: Giver planen 
mulighed for brug af 
vedvarende energi 
/energivenlige løsninger?  
Vil det påvirke 
arealforbruget? 

 X Planen udløser ikke øget forbrug af energi. 

9.3: Medfører planen et 
øget vandforbrug og er 
det muligt at mindske 
dette? 

 X 25 indbyggere i området medfører et vandforbrug på 1.000 
m³/år. Dette vandforbrug er dog ikke en konsekvens af planen, 
men derimod en naturlig følge af udviklingen i befolkningstallet 
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9.4: Påvirker valget af 
materialer miljøet? 

 X Gribskov Forsyning tillader anvendelse af PVC i kloakrør. 
Almindeligvis anvendes dog kun PE-rør der ikke indebærer en 
risiko for miljøet. 

9.5: Medfører planen en 
ændring i mængden af 
kemikalier eller 
miljøfremmede stoffer? 

X  Planen vil medføre en øget udledning fra Gilleleje Renseanlæg i 
størrelsesordenen 0,25 o/oo. Udledningen indeholder 
sædvanlige koncentrationer af miljøfremmede stoffer mv.  

9.6: Medfører planen en 
ændring i mængden af 
affald?  

 X Der produceres ikke affald som følge af planen 

10. Visuel effekt 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører
Faktor Ja Nej Områdets karakter og håndtering i planforslag 
10.1: Er der i/omkring 
området påvirkning af 
lys, refleksioner eller 
skyggeforhold? 

 X Ingen bemærkning 

10.2: Ligger 
planforslaget inden for 
kystnærhedszonen, og 
hvordan er der i så fald 
taget hensyn til dette? 
 

 X Ingen bemærkning 

10.3:Giver omgivelserne 
grundlag for særlige krav 
til det arkitektoniske 
udtryk? 

 X Ingen bemærkning 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

10.4: Medfører planen en 
påvirkning på 
omgivelserne ift. lys, 
refleksioner eller 
skyggeforhold? 

 X Ingen bemærkning 

10.5: Påvirkes udsigten 
eller indblik for fx 
naboer, eller er der 
grundlag for at udnytte 
gode udsigtsmuligheder?

 X Ingen bemærkning 

11. Socioøkonomiske effekter 
Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet
Faktor der (kan) 
påvirkes 

Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 
håndteres i plan

11.1: Påvirker eller 
understøtter planen 
sociale forhold? På 
hvilken måde? 

 X Ingen bemærkninger 

11.2: Påvirker eller 
understøtter planen 
erhvervslivet? På hvilken 
måde? 

 X Ingen bemærkninger 

 

 

Opsummering og samlet vurdering 
Er der nogle af ovenstående forhold/faktorer der vil have en påvirkning på miljøet i kombination med 
andre af ovenstående forhold eller allerede eksisterende forhold (en kumulativ påvirkning)?    
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Faktorer der samlet 
påvirker miljøet 

Vurdering af væsentlighed & hvordan det håndteres i plan 

Udledninger til Kattegat I dag udleder Gilleleje Renseanlæg renset spildevand til Kattegat. 
Stigningen i mængden som følge af planen er 0,25 o/oo. 

Er der nogle af ovenstående forhold/faktorer der vil have en væsentlig påvirkning på miljøet enten alene 
eller i kombination med andre af ovenstående forhold/allerede eksisterende forhold? 
Faktorer der har en 
væsentlig påvirkning 

Hvilken påvirkning og hvorfor er den væsentlig? 

Arter Realisering af planen forventes ikke at påvirke nogle arter. 

§ 3-natur Der er ikke registreret § 3-natur i eller tæt på planområdet. Afstanden 
til nærmeste § 3 beskyttede område er mere end 240 m. Ved 
realisering af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen forventes det ikke, at 
nogle § 3-områder vil kunne blive påvirket.  
 

Beskyttelseslinje Ingen beskyttelseslinjer forventes at blive påvirket. 

 
 


