
  
 
 
 
 
Screening efter miljøvurderingsloven (VVM) 
 

Belysning af om projekt om at udvide forsyningsområde for fjernvarme i 
Helsinge til at omfatte Haragervej er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 

      

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. 

Generelle oplysninger om projektet 

Projektbeskrivelse – jf- 
anmeldelsen 

Det ansøgte projekt omhandler udvidelse af 
forsyningsområdet for fjernvarme i Helsinge. 
Forsyningsområdet udvides til at omfatte 62 adresser ved 
Haragervej i Helsinge. Området er i dag udlagt til forsyning 
med individuel gas og udvidelsen af fjernvarmeområdet 
kræver derfor, at der lægges en ledningstrace med 
distributionsledning til varmt vand i området. Derudover skal 
der føres stikledninger ind til de ejendomme der ønsker 
fjernvarme.  

Det er Helsinge Fjernvarme der står for at levere fjernvarme og 
det bliver produceret på deres eksisterende anlæg. Varmen 
produceres på ved hjælp af naturgas (motor og gaskedel), 
elkedel og solvarme. Projektet/anlægget består derfor kun af 
nedgravning af ledninger. 
 
Anlægsarbejdet opstartes vinteren 2022 og udføres over en 2-
årig periode 
Kommerciel drift opstartes løbende fra vinteren 2022 / foråret 
2023 til færdig udrulning ultimo i 2023. 

 

Navn og adresse på 
bygherre 

Helsinge Fjernvarme 

Skovgårdsvej 4 A 
3200 Helsinge 
https://www.helsingefjernvarme.dk/ 
 

 

Bygherres kontaktperson Driftsleder Thomas Haar 
Telefon: 2942 3204 
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og telefonnummer E-mail: th@helsingefjernvarme.dk 

Projektets placering Boligområde ved Haragervej, Helsinge 

Se nedenstående kort 

 

Projektet berører følgende 
kommuner 

Gribskov 

Oversigtskort  Oversigt over det område som er omfattet af projektet med 
distributionsledning og stikledninger 

 

  
 

 

 

 

Forholdet til MV- 
reglerne Ja Nej Bemærkninger 

Er anlægget opført på 
bilag 1 til miljø-
vurderingsloven  

 X 
Hvis ja, er der obligatorisk 
miljøvurderingspligt 

Er anlægget opført på 
bilag 2 til miljø-
vurderingsloven  X  

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, 
hvis nej, er anlægget ikke omfattet af 
miljøvurderingsreglerne og skal derfor ikke 
screenes.  
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Uddybende bemærkninger 

Anlæggets karakteristika  

1. Arealbehovet i ha 

    

Projektet omfatter i anlægsfasen 
nedgravning af ledningstracé med 
hovedledning på ca. 802 kanalmeter og 
stikledninger på ca. 1.050 kanalmeter. Ved 
ledningsarbejde på offentlige vejarealer (i 
rabatten), er der behov for et 3 - 4 m 
arbejdsbælte i anlægsfasen. 

Arealbehovet i driftsfasen er 0 ha.   

2. Er der andre ejere 
end bygherre 

   X 

Som udgangspunkt etableres hele 
distributionsnettet i offentlige vej- og 
fortovsarealer. Hvis der er behov for 
etablering af distributionsnet på private 
arealer, kontaktes hver enkelt lodsejer med 
henblik på at indgå frivilligt forlig om 
placering og erstatning. Der tinglyses en 
deklaration på lodsejernes ejendom. Jorden 
må gerne dyrkes, men der tinglyses 
begrænsninger vedr. beplantning af træer 
og lignende, ligesom der ikke kan bebygges 
hen over fjernvarmeledningerne. 

 

3. Det bebyggede areal 
i m2 og bygningsmasse i 
m3 

    
Projektet medfører ikke ny bebyggelse  

4. Anlæggets 
maksimale 
bygningshøjde i meter 

    
Projektet medfører ikke ny bebyggelse.  
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Uddybende bemærkninger 

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

    
 

 

 Råstoffer (type og 
mængde) 

    

Der transporteres energi i form af varmt 
vand i ledningerne. Fjernvarmeledningerne 
påfyldes med fjernvarmevand fra Helsinge 
Fjernvarme. Vandbehov til fjernvarmevand 
til det nye ledningsnet ca. 11,5 m3 
(cirkulerende mængde fjernvarmevand ca. 
6,7 m3 + regenerering af 
vandbehandlingsanlæg). 

Varmen produceres på eksisterende 
produktionsanlæg som omfatter naturgas 
(motor og gaskedel), elkedel og solvarme. 
Det beregnede konverteringspotentiale er 
917 MWh, der planlægges produceret på 
naturgas, el og sol.  

 Mellemprodukter 
(type og 
mængde) 

    
Der vil ikke være nogen mellemprodukter.  

 Færdigvarer (type 
og mængde)      Fjernvarmeledningen bruges til transport af 

det færdige produkt, fjernvarmevand. 

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg     Anlægget er ikke et strækningsanlæg 

7. Anlæggets længde 
for strækningsanlæg     Anlægget er ikke et strækningsanlæg 
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Uddybende bemærkninger 

8. Anlæggets behov for 
råstoffer – type og 
mængde:  

    
 

 I anlægsfasen 

    

Fjernvarmeledningerne etableres af 
præfabrikerede fjernvarmerør og 
komponenter. Rørene samles på lokaliteten. 

Der etableres en sandpude omkring 
fjernvarmerørene i rørgraven ca. 0,1 - 0,4 
m3/m. Sandforbrug ca. 272 m3 

Der etableres ny belægning på eksisterende 
berørte vejarealer (asfalt). 

 I driftsfasen 

    

Fjernvarmeledningerne påfyldes med 
fjernvarmevand fra Helsinge Fjernvarme. 
Vandbehov til fjernvarmevand til det nye 
ledningsnet ca. 11,5 m3 (cirkulerende 
mængde fjernvarmevand ca. 6,7 m3 + 
regenerering af vandbehandlingsanlæg). 

Varmen produceres på eksisterende 
produktionsanlæg som omfatter naturgas 
(motor og gaskedel), elkedel og solvarme. 
Det beregnede konverteringspotentiale er 
917 MWh, der planlægges produceret på 
naturgas, el og sol. 

9. Behov for vand – 
kvalitet og mængde:      

 I anlægsfasen     Ingen eller kun begrænset vand til 
rengøring i forbindelse med anlægsfase. 

 I driftsfasen 

    

Fjernvarmeledningerne påfyldes med 
fjernvarmevand fra Helsinge Fjernvarme. 
Vandbehov til fjernvarmevand til det nye 
ledningsnet ca. 11,5 m3 (cirkulerende 
mængde fjernvarmevand ca. 6,7 m3 + 
regenerering af vandbehandlingsanlæg). 

10. Forudsætter 
anlægget etablering af 
yderligere 
vandforsyningskapacitet 

   X 

Det vurderes, at et vandforbrug på ca. 12 
m3 ikke medfører behov for etablering af 
yderligere vandforsyningskapacitet.  
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Uddybende bemærkninger 

11. Affaldstype og 
mængder, som følge af 
anlægget: 

    
 

 Farligt affald 
    

Asfalt fra berørte vejarealer. Asfalt 
bortskaffes til godkendt modtager. 

 

 Andet affald  

    

Affald fra fjernvarmerørene i mindre omfang 
(PE-kappe, skum og stål). Eksisterende 
råjord og muld forventes genanvendt. 
Eventuelt overskydende jord håndteres iht. 
jordforureningsloven og Gribskov 
Kommunes regler herom. 

 Spildevand     Ingen eller begrænset mængde spildevand.  

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

   X 

Affald og evt. spildevand kan håndteres 
inden for bestående ordninger og Helsinge 
Fjernvarmes gældende miljøgodkendelse.  

13. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for støj     X 

I anlægsfasen vil der være støj fra 
gravearbejde ifbm. ledningstrace. Dette 
foregår dog i en kort periode og forventes 
ikke at overskride de vejledende 
grænseværdier for støj. I driftsfasen vil der 
ikke være støj fra anlægget.   

14. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening 

   X 

Der forventes ikke luftforurening fra 
anlægget.  

15. Vil anlæggets give 
anledning for 
vibrationsgener    X 

I anlægsfasen kan der være vibrationer fra 
gravearbejde ifbm. ledningstrace. Dette 
foregår dog i en kort periode og forventes 
ikke at være væsentligt. I driftsfasen vil der 
ikke være vibrationer fra anlægget.   

16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener 

   X 

I anlægsfasen kan der kortvarigt være støv 
forbundet med gravearbejde. Dette foregår 
dog i en kort periode og forventes ikke at 
være væsentligt. I driftsfasen vil der ikke 
være støv fra anlægget.   
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Uddybende bemærkninger 

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener 

   X 

I anlægsfasen kan der kortvarigt være 
lugtgener ifbm. med gravearbejde. Dette 
foregår dog i en kort periode og forventes 
ikke at være væsentligt. I driftsfasen vil der 
ikke være lugt fra anlægget.   

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener 

   X 

I anlægsfasen kan der kortvarigt være 
lysgener fra entreprenørmaskiner ifbm. med 
gravearbejde og etablering af ledningstrace. 
Dette foregår dog i en kort periode og 
forventes ikke at være væsentligt. I 
driftsfasen vil der ikke være lys fra 
anlægget.   

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

Fjernvarmeledningerne udføres og opstilles 
iht. gældende danske normer og 
standarder. Fjernvarmeledningerne udføres 
med alarmtråd for lækageovervågning og 
rørbrud. 

Anlæggets placering   

20. Forudsætter 
anlægget ændring af 
den eksisterende 
arealanvendelse 

   X 

Anlægget omfatter ledningstrace der graves 
ned i offentlig vej som efterfølgende 
genetableres og derved ikke vil medføre 
ændring af arealanvendelsen.  

21. Forudsætter 
anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan 
for området 

   X 

Anlægget omfatter ledningstrace der graves 
ned og ikke kræver lokalplan.   

22. Forudsætter 
anlægget ændring af 
kommuneplanen 

   X 
Anlægget omfatter ledningstrace der graves 
ned og ikke kræver ændring af 
kommuneplan.    

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

   X 

Anlægget omfatter ledningstrace der graves 
ned og derved ikke vil begrænse 
arealanvendelsen ifht. lokal- og 
kommuneplan.   
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Uddybende bemærkninger 

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

   X 

Ledningstraceet ligger i OSD. 
Ledningstraceet ligger mere end 1 km fra 
nærmeste vandværksboring og vurderes på 
den baggrund ikke at udgøre en fare for 
grundvand/drikkevand. 

Fjernvarmeledningen nedgraves ved 
offentlig vej og fjernvarmeledningerne 
udføres med alarmtråd for 
lækageovervågning og rørbrud. 

25. Indebærer anlægget 
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder    X 

Ledningstraceet går ikke gennem søer 
(vådområder) beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3. Afstand til 
nærmeste sø ca. 90 m. Det vurderes ikke at 
det planlagte ledningstracé vil påvirke søen.  

26. Er anlægget tænkt 
placeret inden for 
kystnærhedszonen 

   X 
 

27. Forudsætter 
anlægget rydning af 
skov 

   X 
Ledningstrace nedgraves i offentligt 
vejareal.  

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

   X 

Ledningstrace nedgraves i offentligt vejareal 
i byområde. 

29. Tænkes anlægget 
placeret i 
vadehavsområdet 

   X 
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Uddybende bemærkninger 

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

    

 

 Nationalt 

   X 

Det i projektbeskrivelsen viste ledningstrace 
går ikke gennem naturtyper beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3. Det tætteste 
beskyttede område er en sø ca. 90 meter 
fra projektområdet. Søen vurderes ikke at 
blive påvirket af nedgravningen af ledning. 

 

Afstand til nærmeste fredede område 
Helsinge Kirke ca.400 m. Afstand til 
nærmeste fredningszone Kongensgave Bøg 
ca.90 m.  Det vurderes ikke at anlægget vil 
påvirke de fredede 
områder/fredningszonen. Gribskov 
kommune har ikke kendskab til forekomster 
af andre fredede områder i området langs 
ledningstraceet. 

 Internationalt 
(Natura 2000) 

   X 

Ledningstracé ligger ikke indenfor Natura 
2000-områder. Nærmeste Natura 2000-
område er Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og 
Snævret Skov (N133) som ligger ca. 480 m. 
væk. Det vurderes ikke at anlægget vil 
påvirke habitatområdet.  

31. Forventes området 
at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV 

   X 
Gribskov kommune har ikke kendskab til 
forekomster af bilag IV-arter i området langs 
ledningstraceet. 

32. Forventes området 
at rumme danske 
rødlistearter 

   X 
Gribskov kommune har ikke kendskab til 
forekomster af rødlistede arter i området 
langs ledningstraceet. 



10/13 

 

 

 

 E
j 

re
le

va
nt

 
 J

a 

B
ør

 
un

de
rs

øg
es

 
N

ej
 

Uddybende bemærkninger 

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

    

 

 Overfladevand 
   x 

Ledningstrace kommer til at ligge ca. 90 
meter fra nærmeste sø og det vurderes ikke 
at søen vil blive påvirket.  

 Grundvand 

   X 

Ledningstraceet ligger i OSD. 
Ledningstraceet ligger mere end 1 km fra 
nærmeste vandværksboring og vurderes på 
den baggrund ikke at udgøre en fare for 
grundvand/drikkevand. 

Fjernvarmeledningen nedgraves ved 
offentlig vej og er et lukket system. 
Fjernvarmeledningerne udføres med 
alarmtråd for lækageovervågning og 
rørbrud. 

 Naturområder    X Ledningstrace nedgraves i offentlig vej i 
byområde og påvirker ikke naturområder.  

 Boligområder 
(støj/lys/luft) 

   X 

Der kan være støj, lys og støv/lugt gener i 
forbindelse med anlægsfasen og 
nedgravning af ledninger, men dette vil 
være kortvarigt og vurderes ikke at 
overskride miljøkvalitetsnormer. Anlægget 
vil ikke medføres støj, lys eller luftgener i 
driftsfasen.   

34. Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder  X   

Ledningstrace nedgraves i offentlig vej i 
byområde, så der kan være gener fra 
anlægget i anlægsfasen ifbm. Afspærring af 
veje mv. I driftsfasen ligger anlægget under 
vejen og vurderes derfor ikke at medføre 
gener for befolkningen.  
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Uddybende bemærkninger 

35. Kan anlægget 
påvirke      

 Historiske 
landskabstræk    X Ledningstraceet graves ned i offentligt 

vejareal i et boligområde. 

 Kulturelle 
landskabstræk    X Ledningstraceet graves ned i offentligt 

vejareal i et boligområde. 

 Arkæologiske 
værdier/landskab
stræk 

   X 
Ledningstraceet graves ned i offentligt 
vejareal i et boligområde.  

 Æstetiske 
landskabstræk    X Ledningstraceet graves ned i offentligt 

vejareal i et boligområde. 

 Geologiske 
landskabstræk    X Ledningstraceet graves ned i offentligt 

vejareal i et boligområde. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning  

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

   X 

Der forventes ikke nogen væsentlig 
miljøpåvirkning fra anlægget. 
Ledningstraceet lægges i et område som 
ikke vurderes at være særligt sårbart 
overfor den midlertidige påvirkning af 
området ifbm gravearbejde.   

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

   X 

Gribskov Kommune har ikke kendskab til 
andre aktiviteter eller anlæg der vil medføre 
en kumulativ effekt.  

38. Er der andre 
kumulative forhold    X  

39. Den forventede 
miljøpåvirknings 
geografiske 
udstrækning i areal      

Der forventes ikke nogen væsentlig 
miljøpåvirkning. Der vil være en kortvarig 
påvirkning i forbindelse med gravearbejde i 
det område hvor ledningen skal graves ned. 
Efterfølgende, når gravearbejdet er 
afsluttet, forventes der ikke nogen 
miljøpåvirkning.  
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Uddybende bemærkninger 

40. Omfanget af 
personer, der forventes 
berørt af 
miljøpåvirkningen 

    

Beboerne i det boligområde hvor 
ledningstrace skal graves ned vil kortvarigt 
blive berørt ifbm. Gravearbejde.  

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række 
udover kommunens 
område 

   X 

 

42. Forventes 
miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige: 

    
 

 Enkeltvis    X Der forventes ikke nogen væsentlig 
påvirkning fra anlægget.  

 Samlet    X Der forventes ikke nogen væsentlig 
påvirkning fra anlægget. 

43. Må den samlede 
miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks    X 

Der vil være en mindre påvirkning i 
forbindelse med gravearbejde som ikke 
anses for væsentlig, derudover forventes 
ikke nogen miljøpåvirkning 

44. Er der stor 
sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen    X 

Der vil være en mindre påvirkning i 
forbindelse med gravearbejde som ikke 
anses for væsentlig, derudover forventes 
ikke nogen miljøpåvirkning 

45. Er påvirkningen af 
miljøet:      

 Varig 

   X 

Der vil være en mindre påvirkning i 
forbindelse med gravearbejde som ikke 
anses for væsentlig, derudover forventes 
ikke nogen miljøpåvirkning 

 Hyppig    X Se ovenstående 

 Reversibel    X Se ovenstående 
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Uddybende bemærkninger 

Konklusion Ja Nej  Uddybende bemærkninger 

Giver resultatet af 
screeningen anledning 
til at antage, at det 
anmeldte projekt ville 
kunne påvirke miljøet 
væsentligt, så det er 
miljøvurderingspligtigt.  

 X  

Projektet omfatter nedgravning af 
distributionsledning i offentlig vej, samt 
stikledninger til ejendomme der ønsker at 
koble sig på fjernvarmen. Projektet 
medfører, at boliger/erhverv i området har 
mulighed for at konvertere fra f.eks. gas og 
oliefyr til fjernvarme.  

Projektet kan give anledning til midlertidige 
gener fra støj, støv, lugt og lys i 
anlægsfasen ifbm. gravearbejde ved 
nedgravning af ledninger. Dette vil dog kun 
være kortvarigt og vurderes ikke at være 
væsentlige gener. I driftsfasen forventes 
der ingen gener fra anlægget. Det er 
vurderet, at ledningen ikke vil påvirke 
beskyttede områder og dyreliv, grundvand 
mv. Og da anlægget graves ned vil det 
heller ikke påvirke landskabstræk.  

Projektet vurderes derfor samlet set ikke at 
påvirke miljøet væsentligt så det er 
miljøvurderingspligtigt. 


