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Screeningsafgørelse – afgørelse om ikke 
miljøvurdering af reguleringsprojekt af Tinkerup Å 
 
 
Gribskov Kommune, har udarbejdet ansøgning om VVM-screening af et 
projekt som omhandler en regulering af den delvis rørlagte Tinkerup Å, på 
strækningen mellem Birkedalen (st. 1546) til Almevej (st. 1786) - en 
strækning på i alt 240 meter. Fra st. 1.546 m til st. 1.7886 m skal de 
eksisterende betonrør strømpefores.  
 
Brøndbunden i de eksisterende brønde renoveres i forbindelse med 
strømpeforingen. Strømpen føres gennem brøndene og skæres herefter op, 
tilpasses brøndbunden og glittes efterfølgende.  
 
Strømpeforingen af de eksisterende rør sker dels fordi rørstrækningen er 
udtjent og dels for at sikre bedre vandføringsevne således, at antallet af og 
den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet 
Smidstrup Strand mindskes. 
 
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), Bek. nr. 1225 af 25/10/2018 (Miljøvurderingsloven). 
 
Projektforslag om regulering af Tinkerup Å mellem Birkedalen og Almevej 
sendes i 4 ugers offentlig høring fra den 8. juli 2020 til den 5. august 2020 
og behandles særskilt efter vandløbsloven. 
 
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 
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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.  
 
Screeningsskema vedlægges som bilag. En nærmere beskrivelse af 
projektet, samt begrundelse for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet.  
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Projektstrækningen ligger ca. 570 meter fra natura2000-område nr. 129 
Gilbjerg Hoved. Området er udpeget på grundlag af en væsentlig 
tilstedeværelse af følgende naturtyper og/eller arters levesteder: kystklint 
(1230), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230) og stor vandsalamander. 
Grundet afstanden til habitatområdet og reguleringsprojektets 
karakteristika, forventes projektet ikke at give anledning til nogle negative 
konsekvenser for arter eller naturtyper på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Kommunen forpligtet til, at tage hensyn til levesteder for bestemte 
dyrearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV, også hvis disse 
levesteder ligger uden for Natura 2000 områder1. 
Vi vurderer, at der kan være forekomster af spidssnudet frø og stor 
vandsalamander i området. Arterne er optaget på Habitatdirektivets bilag 
IV. Alle arterne lever dog i tilknytning til vandhuller og forekommer ikke i 
rørlagte vandløb. Gribskov Kommune vurderer derfor, at reguleringen af 
vandløbsstrækningen ikke vil påvirke bestande af de før nævnte arter.  
 
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 

 
 
1 Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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/høring den 8. juli 2020. 
 
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 67 73 
eller på e-mail jhjen@gribskov.dk. Til orientering holder jeg ferie indtil den 
3. august 2020. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt pr. e-mail 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) 
• Danmarks sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
• Berørte grundejere 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Jonna Højer Jensen 
Akademiingeniør 
Center for Teknik og 
Borgerservice 
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