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Afgørelse om 1. etablering af dræn og brønd, samt 
2. VVM - screening 
  

1. Etablering af dræn og brønd – reguleringsprojekt. 
 
Indledning 
Dines Jørgensen & CO. A/S Hillerød ansøger på vegne af Planet Huse A/S 
Ribe om tilladelse til etablering af dræn og brønd på ejendommen matr.nr. 
2 qc Strand Esbønderup By (tidligere en del af Almevej 117, matr.nr. 2 f 
Strand Esbønderup). 
 
Gribskov kommune træffer hermed afgørelse om at give tilladelse til 
etablering af dræn og rensebrønd på ejendommen 2 qc Strand Esbønderup 
By jf. ansøgningen og de stillede vilkår i denne tilladelse. 
 
Ved evt. klage skal den fremsendes til miljø- og fødevareklagenævnet 
senest den 20.02.2023, se klagevejledningen nederst i denne afgørelse. 
 
Tilladelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af 11. maj 2022 (bilag 
1), vandløbsloven og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -
restaurering. 
 
 
 

Sag: 06.02.03-P19-2-22 
 
20. januar 2023 

PLANET HUSE A/S 
Ørstedsvej 55 
6760 Ribe 
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Formål 
At minimere oversvømmelser i et lavtliggende område – se rødt skraveret 
område på skitse overfor. 
 
Baggrund 
Ansøger ønsker at etablere 2 dræn og en samlebrønd som anført i 
ansøgningen. 
 
Etablering af dræn og brønd udføres udelukkende på den ny-udstykket 
matrikel 2 qc Strand Esbønderup. 
 
Projektbeskrivelse 
Et 35 meter langt dræn etableres langs og 1 meter fra det vestlige skel. Et  
27 meter langt dræn etableres langs og 2 meter fra det sydlige skel som 
ledes til ny rensebrønd i det sydvestlige hjørne af grunden. Fra 
rensebrønden løber det til en eksisterende rensebrønd på den kommunale 
rørlagte Tinkerup Å. 
 
Drænenes dimensioner bliver ø = 80 mm. og lægges i en dybde på ca. 1 
meter. 
 
Det eksisterende dræn bliver ikke reetableret eller vedligeholdt og betragtes 
fremover ikke længere som et dræn under vandløbslovens bestemmelser. 
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Projektets parter 
 
Direkte berørte parter 
2 cq Strand Esbønderup By, Planet Huse 
 
Tilstødende parter 
Ejere af Birkedalen 47, 2 pa Strand Esbønderup By 
Ejere af Almevej 115, 7 Hågendrup By 
 
Vilkår 
Realisering af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens kap. 
6 om regulering af vandløb. 
 
Ansøger og entreprenør er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet 
overholdes. 
 

1. Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger beskrevet i 
ansøgningen. 

2. At anlægsarbejdet ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn 
og vandløb længere nedstrøms projektområdet. 

3. Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger/ejer. 
4. Arbejdets påbegyndelse og afslutning skal meddeles Gribskov Kommune på 

vandloeb@gribskov.dk senest 30 dage efter færdiggørelsen. 
5. Færdiggørelsen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlægget samt skelgrænser. 
6. Hvis ikke der foreligger en tinglyst aftale om den fremtidige vedligeholdelsespligt, tilfalder den 

ejeren hvorpå anlægget ligger 2 cq Strand Esbønderup By. 
 
VVM 
Vandløbsmyndigheden har jf. Miljøvurderingsloven foretaget en screening af 
projektet. Se under afgørelse nr. 2. VVM – screening. 
 
 

mailto:vandloeb@gribskov.dk
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Natura2000-områder og strengt beskyttede arter 
Projektet ligger ikke i et Natura 2000 område og vandløbsmyndigheden 
vurderer derfor, at denne tilladelse ikke har negativ betydning for 
bevaringsstatus for arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget i 
Natura2000-områder. 
 
Vandløbsmyndigheden har ikke kendskab til, at der forekommer strengt 
beskyttede arter indenfor projektområdet. 
 
 
Dispensation for § 3 områder 
Projektet ligger ikke i et område omfattet af Naturbeskyttelsesloven. 
 
Fortidsminder 
Da projektet drejer sig om nedgravning af 62 meter dræn i ca. en meters 
dybde, vurderes der ikke at være risiko for at træffe fortidsminder ved 
anlægsarbejdet udførsel. 
 
Hvis der imod forventning sker arkæologiske fund ved anlægsarbejdet, skal 
arbejdet standses jf. museumslovens § 27.  Derefter skal fundet meddeles 
til Museum Nordsjælland, der efterfølgende beslutter, hvornår arbejdet kan 
genoptages. Museet kan kontaktes på telefonnr. 72 17 02 40 eller e-mail 
post@museumns.dk. 
 
Økonomi 
Ejer Planet Huse afholder alle udgifter i forbindelse med projektbeskrivelsen. 
 
Tidsplan 
Arbejdet forventes iværksat umiddelbart efter projektets ikrafttrædelse. 
 
Gebyr 
Gribskov Kommune opkræver gebyr for behandling af sager vedrørende 
regulering/anlæg af nye vandløb, anlæg af digeanlæg til afvanding og 
bevanding samt broer, opstemningsanlæg, flodemål mv jf. bekendtgørelsen 
om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
 
Gebyret er på max. 2 % af anlægsudgifterne, dog mindst 7.098,68 kr. 
(2022 indeks). 
 
Gebyret bliver opkrævet når/hvis projektet gennemføres. 
 
Vandløbsreguleringstilladelsens hjemmel 
 

- Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019. 
- Bekendtgørelse nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
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Høring, offentliggørelse og frist 
Projektet blev sendt i høring den 23. juni 2022 til den 22. juli 2022, til 
ansøger og til direkte naboer til projektet. Samtidig blev projektet 
offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der indkom ingen høringssvar. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis der bliver 
klaget, har klagen den virkning, at afgørelsen kun må udnyttes, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Hvis der bliver klaget over 
afgørelsen, vil du blive orienteret med det samme.  
 
Klageberettigede 
De der kan klage efter vandløbsloven er: 

 
 Den, afgørelsen er rettet til,  
 enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald,  
 desuden kan visse større sager efter kapitel 6, 7 og 8 påklages af 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse.  
Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen 
til den følgende hverdag. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage via 
Klageportalen, som  
du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og  
www.virk.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. 
 
Mulighed for klage uden om Klageportalen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden  
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. I særlige tilfælde 
kan du dog klage uden om Klageportalen.  
 
De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage 
via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv 
som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, 
der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere 
med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og 
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vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en 
egnet løsning. 
 
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning på 
Klageportalens hjemmeside ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, 
kan du aflevere din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du 
skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis 
du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse 
dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning 
videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde 
vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget 
for at bruge Klageportalen. 
 
Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen.  
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din 
klage, at du indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, 
når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret 
tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den 
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som 
følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). 
 
Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.  
 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte 
Dennis Petersen på email adresse: dpete@gribskov.dk eller på telefonnr.  
72 49 68 07. 
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2. VVM - screening 
 
Dines Jørgensen & CO. A/S Hillerød ansøger på vegne af Planet Huse A/S 
Ribe om tilladelse til etablering af dræn og brønd på ejendommen matr.nr. 
2 qc Strand Esbønderup By (tidligere en del af Almevej 117, matr.nr. 2 f 
Strand Esbønderup). 
 
Projektet er omfattet af punkt nr. 10 F: (anlæg af vandveje, som ikke er 
omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb i bekendtgørelse 
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), LBK. nr. 1976 af 27/10/2021 (Miljøvurderingsloven). 
 
Udkast til denne screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven har været 
sendt i partshøring i perioden den 23. juni 2022 til den 22. juli 2022. Der er 
ikke indkommet høringssvar i høringsperioden fra parterne, så 
partshøringen har ikke givet anledning til, at ændre i det udsendte udkast til 
screeningsafgørelse. 
 
Afgørelse 
Gribskov Kommune har som myndighed foretaget en screening af 
reguleringsprojektet ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for 
væsentlig påvirkning af miljøet og på den baggrund truffet afgørelse om, at 
det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og 
således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet 
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 en konstatering af, at der er tale om et 
reguleringsprojekt som udelukkende omfatter nedlægning af nyt dræn og 
omlægning af et eksisterende i en dybde af ca. 1 meter. 
 
Grundet stor afstand til habitatområder og reguleringsprojektets 
karakteristika, forventes projektet ikke at give anledning til nogle negative 
konsekvenser for arter eller naturtyper på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Der er ikke registreret bilag IV-arter nær projektområdet. Da afvandingen 
vil være uændret efter projektets realisering, vurderes det, at der ikke vil 
ske nogen påvirkninger af søer og dermed heller ingen påvirkning af 
potentielle yngleforekomster af beskyttede paddearter og Grøn 
Mosaikguldsmed. 
 
På den baggrund vurderes det samlet, at projektets korte anlægsperiode og 
den fortsatte driftsfase ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af 
miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) 
for projektet. 
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Screeningsskema med uddybende bemærkninger til de enkelte 
miljøparametre vedlægges som bilag. En nærmere beskrivelse af projektet, 
samt begrundelse for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet. Endvidere 
vedlægges det projektforslag, som ligger til grund for screeningen.  
 
 
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 20.01.2023.  
Det betyder, at klagefristen er den 20.02.2023. 
 
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 68 07 
eller på e-mail dpete.gribskov.dk.  
 
Kopi af afgørelsen sendes til: 
 

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

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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 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) 
 Danmarks sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
 Berørte grundejere 

 
 
 
 
 
 

  
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.  
 

Generelle oplysninger om projektet 

Projekt beskrivelse – jf- 
anmeldelsen 

Projektet omhandler etablering af erstatningsdræn på ejendommen 2qc Strand 
Esbønderup By – tidligere Almevej 117, matrikel 2 f Strand Esbønderup. 
 
Der ønskes, at etablere et dræn langs vestskellet og et dræn langs sydskellet som 
tilsluttes en rensebrønd som ledes videre til den rørlagte del af Tinkerup Å.  
 
Den fulde projektbeskrivelse (bilag 2) er vedlagt ansøgningsskemaet (bilag 1). 
 
Det screenede projekt omhandler kun etablering af dræn og brønd, og ikke 
udstykningssagen. 

Navn og adresse på 
bygherre 

Planet Huse, Ørstedvej 57-59, 6760 Ribe, info@planethuse.dk 

Bygherres kontaktperson 
og telefonnummer 

Dines Jørgensen & CO. A/S, Kirsebær allé 9-11, 3400 Hillerød 

Att. Mikkel Frandsen, 23725911, mf@dj-co.dk 

Projektets placering 
Birkedalen 45 B, matrikel 2 qc Strand Esbønderup (tidligere Almevej 117, matrikel nr. 
2 f Strand Esbønderup B) 
 

Projektet berører følgende 
kommuner 

Projektet berører kun Gribskov Kommune. 

mailto:seost@sst.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@planethuse.dk
mailto:mf@dj-co.dk
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Oversigtskort i målestok Målestok 1:24.000 

 

Kort bilag i målestok Målestok 1:6000 

 
 

Se også projektbeskrivelsens bilag 1. 

 

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  XX  

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, 
hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM 
reglerne og skal derfor ikke screenes. 
Omfattet af punkt 10 f: 

Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af 
bilag 1, kanalbygning og regulering af 
vandløb. 

 



11/21 

 

 

 

 E
j 

re
le

va
nt

 
 J

a 

B
ør

 
un

de
rs

øg
es

 
N

ej
 

Uddybende bemærkninger 

Anlæggets karakteristika  

1. Arealbehovet i ha 

x    

Projektet omfatter etablering af 2 dræn og en brønd i kanten 
af matriklen. Det er derfor ikke relevant at beskrive projektets 
samlede grundareal. 
 
 
 
 

2. Er der andre ejere 
end bygherre    x  

3. Det bebyggede areal 
i m2 og bygningsmasse i 
m3 

x    

Projektet omfatter etablering af 2 dræn og en brønd i kanten 
af matriklen. Det er derfor ikke relevant at beskrive projektets 
samlede grundareal. Der skal ikke opføres ny bebyggelse eller 
befæstede arealer. Bygningsmasse og bygningshøjde er derfor 
ikke relevant. Ligeledes er forhold vedrørende nedrivning ikke 
relevant. 

4. Anlæggets 
maksimale 
bygningshøjde i meter 

x    
Se under punkt 3. 

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

    

 

 

 Råstoffer (type og 
mængde) x    

Der skal ikke opbevares råstoffer i anlægget. 
 

 Mellemprodukter 
(type og 
mængde) 

x    

Der skal ikke opbevares mellemprodukter i anlægget. 

 Færdigvarer (type 
og mængde)  x    

Der skal ikke opbevares færdigvarer i anlægget. 
 

 

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg x    

Der er ikke tale om et strækningsanlæg. 

7. Anlæggets længde 
for strækningsanlæg x    

Der er ikke tale om et strækningsanlæg. 
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Uddybende bemærkninger 

8. Anlæggets behov for 
råstoffer – type og 
mængde:  

    
 

 I anlægsfasen x    Der forventes ikke at være brug for råstoffer i anlægsfasen. 

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

9. Behov for vand – 
kvalitet og mængde:     

 

 I anlægsfasen    x 
Der skal ikke anvendes vand i anlægsfasen. 

 I driftsfasen    x 
Der er ikke brug for tilførsel af vand i driftsfasen. 

10. Forudsætter 
anlægget etablering af 
yderligere 
vandforsyningskapacitet 

   x 

Der er ikke brug for vandforsyning i hverken drifts- eller 
anlægsfase. 

11. Affaldstype og 
mængder, som følge af 
anlægget: 

    
 

 Farligt affald    x 
Projektet genererer ikke farligt affald i anlægsfasen eller 
driftsfasen. Der bliver ikke jord i overskud 

 Andet affald     x 
Det vurderes ikke, at projektet vil medføre væsentlige 
affaldsmængder. 

 Spildevand    x 
Projektet genererer ikke spildevand i anlægsperioden. 

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

   x 

Bortskaffelse af affald kræver ikke ændringer af bestående 
ordninger.  
 

 

13. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for støj  

   x 

Arbejdstider vil arbejdet blive udført inden for normal 
arbejdstid for entreprenøren mellem kl. 7-15 på 
hverdage. 
Der vil i anlægsperioden være behov for anvendelse af en 
gravemaskine på 14 tons. 

14. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening 

   x 

I anlægsperioden vil der blive anvendt moderne 
entreprenørmaskine som er udstyret med partikelfiltre og 
katalysatorer og der er emissionskrav til sådanne maskiner i 
anden lovgivning. 
I driftsfasen vil anlægget ikke give anledning til luftforurening. 
Det vurderes at vejledende grænseværdier for luft vil blive 
overholdt. 
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Uddybende bemærkninger 

15. Vil anlæggets give 
anledning for 
vibrationsgener 

   x 

I anlægsfasen kan der forekomme mindre vibrationer i 
forbindelse med anlægsarbejdet. 
I driftsfasen vil anlægget ikke give anledning til 
vibrationsgener. 
Det vurderes ikke at anlægget samlet set vil give anledning til 
væsentlige vibrationsgener.  

16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener 

   x 

Viser der sig mod forventning at opstå støvgener under 
anlægsarbejdet, vil der som afværgeforanstaltning jævnligt 
blive foretaget støvbindende vanding af arbejdsveje og 
arbejdspladser. 

Det vurderes at anlægget ikke give anledning til væsentlige 
støvgener. 

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener    x 

Lugtgenerne vil være begrænset til nærzonen og være af 
mindre væsentligt omfang og udbredelse. 
Nedgravning af dræn giver erfaringsmæssigt ikke anledning til 
lugtgener. 
Samlet set vurderes anlægget ikke at give anledning til 
væsentlige lugtgener. 

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener    x 

Anlæggelse af drænet vil blive foretaget i dagsperioden, og 
der vil derfor ikke være behov for oplysning af arbejdspladser 
m.m. 

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

   x 
Anlægget vurderes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. 
Anlægget er ikke omfattet af bekendtgørelse om 
risikovirksomheder. 

Anlæggets placering   

20. Forudsætter 
anlægget ændring af 
den eksisterende 
arealanvendelse 

   x 

Anlægget forudsætter ikke ændring af den eksisterede 
arealanvendelse. 

21. Forudsætter 
anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan 
for området 

   x 

Det vurderes, at projektet ikke kan holdes inden for de 
eksisterende rammer i lokalplanen. 

22. Forudsætter 
anlægget ændring af 
kommuneplanen 

   x 
Anlægget forudsætter ikke ændring kommuneplanen. 

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

   x 

Dræn og brønd bliver anlagt på egen matrikel. Så projektet 
indebærer ikke begrænsninger i anvendelsen af naboarealer. 
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Uddybende bemærkninger 

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

   x 

Nærmeste råstofgraveområde/råstofinteresseområde er 
beliggende ved Blistrup ca. 5 kilometer sydvest for 
projektområdet. Projektet vil dermed ikke have betydning for 
en eventuel senere råstofindvinding 

25. Indebærer anlægget 
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder    x 

Jævnfør at projektet udelukkende omfatter etablering af 
dræn og brønd, vil projektet ikke give anledning til ændrede 
vandmængder, øgede mængder næringsstoffer eller 
forurenende stoffer, der tilføres til vandløb, søer, havet eller 
grundvandet. 

26. Er anlægget tænkt 
placeret inden for 
kystnærhedszonen 

x    

Hele reguleringsprojektet er beliggende inden for 
kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er jvf. planlovens 
kapitel 2A (§§ 5a og 5b) hovedsageligt møntet på sikringen af 
det visuelle indtryk af kystlandskabet mod byudvikling, 
erhvervsområder, sommerhusområder og større tekniske 
anlæg.  
 

Etablering af dræn og brønd vil ikke give anledning til nogen 
visuel påvirkning af landskabet, og det er derfor ikke relevant 
at vurdere projektet i henhold til planlovens aktuelle 
bestemmelser om kystnærhedszonen. 

27. Forudsætter 
anlægget rydning af 
skov 

   x 

Projektet kræver ikke rydning af skovområder.  

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

   x 

Anlægget vil ikke være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller naturparker.       

 

29. Tænkes anlægget 
placeret i 
vadehavsområdet 

x    
Anlægget er placeret i Nordsjælland 
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Uddybende bemærkninger 

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

    

 

 Nationalt 

   x 

Projektområdet ligger mere en 80 meter fra Tinkerup Å. Og 
kun de dele af Tinkerup Å som fremstår som et åbent vandløb 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
  
Ligeledes er der i tilknytning til ejendommen Østerlund et 
mindre vandhul som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3. Vandhullet er beliggende ca. 190 meter syd for den 
rørlagte vandløbsstrækning som er omfattet af projektet.  
 
En ændret vandstand i åen kan potentielt påvirke 
naturarealerne på lavbundsarealerne omkring Tinkerup Å. 
Bliver afvandingsdybden større vil der ske en omsætning af de 
organiske jorde i lavbundsområderne, som kan resultere i en 
ændring i arealernes floristiske sammensætning.  Ligeledes 
kan vandspejlet i å-nære §3-beksyttede vandhuller ændre sig.  
 
Projektet vil dog kun have betydning for afvandingen af de å-
nære i forbindelse med ekstremhændelser, mens 
afvandingsdybden under normale forhold vil være uændret. 
Der vurderes derfor ikke at være nogle afledte konsekvenser 
for de å-nære arealers afvandingsdybde ved gennemførelse af 
projektet.  
 
Nærmeste fredede område er Gilbjergfredningen 
(fredningsafgørelse 02808.000) der er beliggende ca. 570 
meter nord for projektområdet.  
Gilbjergfredningen er en landskabsfredning der skal beskytte 
det åbne landskab omkring Gilbjerghoved, mod bebyggelse, 
tilplantning terrænregulering m.m.  
 

Grundet afstanden til fredningen og reguleringsprojektets 
karakteristika, vil der ikke modstrid med den gældende 
fredning. 

 

Samlet set vurderes det derfor, at projektet ikke vil påvirke 
registrerede, beskyttede eller fredede områder. 
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Uddybende bemærkninger 

 Internationalt 
(Natura 2000) 

   x 

Nærmeste Natura 2000 område er Natura 2000 område nr. 
129 (Gilbjerg Hoved), der omfatter habitatområde nr. 113. 
Habitatområdet har 7 naturtyper (hovedsageligt terrestriske 
naturtyper) og en art på udpegningsgrundlaget. Afstanden til 
projektområdet er ca. 570 meter og grundet afstanden til 
habitatområdet og reguleringsprojektets karakteristika, 
forventes projektet ikke at give anledning til nogle negative 
konsekvenser for arter eller naturtyper på habitatområdets 
udpegningsgrundlag.  
 
Den påtænkte afvanding har udløb til Tinkerup Å, som løber 
ud i Bedsmose Å, som igen løber ud i Søborg Kanal, der har sit 
udløb (ved Gilleleje by) i Natura 2000 område nr.  195 
(Gilleleje Flak og Tragten). Natura 2000 området omfatter 
habitatområde nr. H171 der har de marine naturtyper 
sandbanke (nr. 1110) og rev (nr.1170), samt marsvin på 
udpegningsgrundlaget.   

Selve reguleringsprojektet – som behandles i denne 
ansøgning – giver ikke anledning til ændringer i 
vandmængden, vandkemien, den tilførte mængde P og N 
der tilføres til dette Natura 2000 område i forhold til de 
eksisterende forhold. Der vurderes derfor ikke at være 
konsekvenser for Natura 2000 området ved gennemførelse af 
projektet.   
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Uddybende bemærkninger 

31. Forventes området 
at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV 

   x 

Mange af vandhullerne i Nordøstsjælland fungerer som 
ynglelokaliteter for Bilag IV-paddearterne spidssnudet frø og 
stor vandsalamander. Vandhullet ved Østerlund kan ligeledes 
tænkes at fungere som ynglevandhul for disse før nævnte 
strengt beskyttede paddearter, da vandhullet på luftfotos 
fremstår som rimeligt lysåbent og omgivet af græssede 
arealer. Der er dog ikke kendskab til at det aktuelle vandhul 
fungerer som ynglehabitat hverken for spidssnudet frø eller 
stor vandsalamander.    
 
Da den afvandingsmæssige dybde af de å-nære arealer langs 
Tinkerup å vil være uændret efter projektets realisering, vil 
der dog ikke ske nogle påvirkninger af vandhullet og dermed 
heller ingen påvirkning af potentielle yngleforekomster af de 
strengt beskyttede paddearter   
 
Alle 17 arter af danske flagermus er omfattet af 
habitatdirektivets artikel 12 bilag IV og er dermed strengt 
beskyttede. I denne del af Danmark forekommer 
skimmelflagermus, sydflagermus, brunflagermus, 
troldflagermus, dværgflagermus, vandflagermus og langøret 
flagermus regelmæssigt – omend at ikke alle arterne er lige 
almindelige.  
 
Med undtagelse af skimmelflagermus og sydflagermus, 
benytter de ovenstående arter alle træer, (nogle af arterne 
også huse), som yngle- og rastelokaliteter (sommer- og 
vinterkvarterer).  
 
Der er ingen større træer ved projektområdet.  
 
Umiddelbart forventes projektet derfor ikke at påvirke 
beskyttede arter efter bilag IV. 

32. Forventes området 
at rumme danske 
rødlistearter 

    
Der er ingen strengt beskyttede arter der kan have selve 
Tinkerup Å som levested. 
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Uddybende bemærkninger 

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

    

 

 Overfladevand 

   x 

Projektet omfatter udelukkende anlæggelse af 2 små dræn 
og en brønd ved Tinkerup Å, hvorfor selve projektet ikke vil 
give anledning til ændrede vandmængder, øgede mængder 
næringsstoffer eller forurenende stoffer, der tilføres til 
vandløb, søer, havet eller grundvandet. 

Projektet vil derfor ikke påvirke områder med 
overfladevand, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede 
er overskredet. 

 Grundvand 

   x 

Projektet er beliggende i et område med særlige 
drikkevandsinteresser, ligesom der findes flere 
drikkevandsboringer i området omkring Tinkerup Å.  

Projektet vil dog ikke påvirke grundvandsdannelsen, eller øge 
risikoen for forurening af grundvandsressourcen. Alle 
boringer er placeret i en sådan afstand fra Tinkerup Å (mere 
en 10 meter) projektet kan foregå uden risiko for boringerne. 

Projektet vil derfor ikke påvirke områder med grundvand, 
hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet. 

 Naturområder 
   x 

Se punkt 30. 

Projektet vil derfor ikke påvirke naturområder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer er overskredet. 

 Boligområder 
(støj/lys/luft)    x 

Projektet vil ikke påvirke boligområder – bortset fra en 
mindre og kortvarig påvirkning i anlægsfasen. Projektet vil 
derfor ikke påvirke boligområder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer er overskredet. 

34. Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder 

   x 

Anlægget etableres ikke i tæt befolket område.       
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Uddybende bemærkninger 

35. Kan anlægget 
påvirke      

 Historiske 
landskabstræk    x 

Da projektet omfatter anlæggelse af 2 små dræn og en brønd, 
vurderes projektet ikke at påvirke de historiske landskabstræk.      

 Kulturelle 
landskabstræk    x 

Da projektet omfatter anlæggelse af 2 små dræn og en brønd, 
vurderes projektet ikke at påvirke de kulturelle landskabstræk.       

 Arkæologiske 
værdier/landskabs
træk 

   x 

Da projektet omfatter anlæggelse af 2 små dræn og en brønd, 
vurderes projektet ikke at påvirke de arkæologiske 
værdier/landskabstræk.    

 Æstetiske 
landskabstræk    x 

Da projektet omfatter anlæggelse af 2 små dræn og en brønd, 
vurderes projektet ikke at påvirke de æstetiske landskabstræk.       

 Geologiske 
landskabstræk    x 

Da projektet omfatter anlæggelse af 2 små dræn og en brønd, 
vurderes projektet ikke at påvirke de geologiske 
landskabstræk.       

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning  

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

   x 

Området forventes ikke at være sårbart for den forventede 
miljøpåvirkning. 

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

   x 

Projektområdet er en del af en udstykning. Denne 
screening behandler kun anlæggelse af dræn og brønd. 

38. Er der andre 
kumulative forhold    x 

Der er ikke kendskab til andre kumulative forhold. 

39. Den forventede 
miljøpåvirknings 
geografiske 
udstrækning i areal  

x    

Projektet omfatter anlæggelse af 2 små dræn og en brønd. 
Anlægsfasen er forholdsvis kortvarig. Det er derfor et meget 
beskedent areal, som kan blive påvirket af den forventede 
miljøpåvirkning.       
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Uddybende bemærkninger 

40. Omfanget af 
personer, der forventes 
berørt af 
miljøpåvirkningen 

   x 

Det forventes ikke, at personer vil blive væsentligt berørt af 
miljøpåvirkningen. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række 
udover kommunens 
område 

   x 

Der er ikke forhold i projektet, der vil give en miljøpåvirkning 
uden for kommunens område. 

42. Forventes 
miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige: 

    
 

 Enkeltvis    x Miljøpåvirkningerne forventes ikke at være væsentlige 
enkeltvis. 

 Samlet    x Miljøpåvirkningerne forventes ikke samlet at være 
væsentlige. 

43. Må den samlede 
miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks 

   x 
Den samlede miljøpåvirkning kan ikke betegnes som 
kompleks. 

44. Er der stor 
sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen 

   x 
Det forventes ikke, at der er sandsynligt, at der kan blive tale 
om en væsentlig miljøpåvirkning. Der kan være en mindre 
miljøpåvirkning i anlægsfasen, hvorimod der ikke forventes 
en miljøpåvirkning i driftsfasen. 

45. Er påvirkningen af 
miljøet:      

 Varig    x Miljøpåvirkningen i anlægsfasen vil være midlertidig.  

 Hyppig    x I driftsfasen forventes ingen miljøpåvirkning. Anlægsfasen vil 
være forholdsvis kortvarig. 

 Reversibel x    Miljøpåvirkningerne under anlægsfasen vil ophøre, når 
anlægget er opført. 
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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, således at 
det er VVM-pligtigt.  

 x  

Jf. ovenstående uddybende bemærkninger under hvert 
punkt, vurderes det, at projektets miljøpåvirkninger 
under anlægsfase og drift ikke vil give anledning til en 
væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal derfor ikke 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. 

 

Screeningsskema udfyldt af: 

Dato:  

17.06.2022 

Kommunal sagsbehandler: Dennis Petersen, Miljøsagsbehandler, Team 
Natur, Vand og Vej 
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