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Afgørelse om at udvidelse af forsyningsområde for 
fjernvarme til Haragervej i Helsinge ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering 
 
Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
miljøvurdering i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområde til 
Haragervej i Helsinge.  
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af § 21 i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 
LBK nr 4 af 03/01/2023 (miljøvurderingsloven).   
 
Sagens forhold  
Gribskov Kommune modtog den 8. december 2022 en anmeldelse om 
udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme til Haragervej i Helsinge. 
Ansøgningen er indsendt i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3b i miljøvurderingsloven: 
 
3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Projektbeskrivelse 
Helsinge Fjernvarme ønsker at udvide deres forsyningsområde til at omfatte 
boligområde ved Haragervej i Helsinge. Udvidelsen omfatter 62 adresser 
som i dag ligger i et område som er udlagt til forsyning med individuel gas. 
For at kunne forsyne området med fjernvarme skal der nedgraves en 
distributionsledning, samt stikledninger til de ejendomme som ønsker at 
komme på fjernvarmen. Distributionsledningen lægges i offentlig vej.  
 
Screening 
Gribskov Kommune har foretaget en screening af det planlagte projekt ud 
fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af 
miljøet.  
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Gribskov Kommune har på baggrund af dette vurderet, at det ansøgte 
projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering.  
 
Der kan være midlertidigt støj, støv og lugt fra gravearbejde forbundet med 
etablering af ledningstraceet, men når ledningen er lagt, vil der ikke være 
yderligere påvirkning fra ledningen. Det er vurderet, at ledningen ikke vil 
påvirke naturområder, dyreliv, grundvand mv. Da ledningen graves ned, vil 
den heller ikke påvirke landskabstræk, arealanvendelse mv.  
 
Screeningsskema vedlægges som bilag. En nærmere beskrivelse af 
projektet, samt bemærkninger til de enkelte miljøparametre og begrundelse 
for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet. 
 
Afgørelse 
Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
miljøvurdering i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområde til 
Haragervej i Helsinge.  
  
Afgørelsen meddeles i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet 
ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at 
indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere 
projektet.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er 
beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik 
på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 
miljøvurderingslovens § 39. 
 
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 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 9. januar 2023.  
Det betyder, at klagefristen er den 8. februar 2023. 
 
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 63 37 
eller på e-mail mtkja@gribskov.dk.  
 
Kopi af afgørelsen er sendt 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) 
 Helsinge Fjernvarme, Skovgårdsvej 4A, 3200 Helsinge 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mie Terslin Kjær 
Miljøsagsbehandler 
Center for Teknik og 
Borgerservice 
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Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 
 


