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Screening for miljøvurdering 
Forslag til lokalplan 512.24 og Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013-
2025 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter(VVM) Lbk 
nr. 1225 af 25.10.2018, 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 
Lokalplanområdet omfatter ejendommen Engerødvej 43 samt en mindre del af Engerødvej og 
den nordlige del af stiforbindelsen fra Engerødvej til Bymosegårdsvej. 
 
Planområdet afgrænses mod nord og mod nordvest af parcelhusbebyggelse og mod sydvest af 
en sti imellem Engerødvej og Bymosegårdsvej. Op til lokalplanområdets sydvestlige hjørne 
ligger en parcelhusejendom imellem Bymosegårdsvej og lokalplanområdet. Mod øst grænser 
lokalplanområdet op til et grønt område og Bymosegård. 
 
Området har tidligere huset børneinstitutionen Engerød Børnehave og fremstår med 
institutionsbygning, parkeringsplads og udendørs legearealer. Den vestlige del af området 
fremstår med træer og bevoksning i varierende højde. I den nordlige del af ejendommen ligger 
et parkeringsareal. Vejarealet som indgår i planområdet fremstår længst mod nord som 
befæstet vej, der sikrer vejadgang til Engerødvej 43, syd for overkørslen til parkeringsarealet er 
der på vejarealet en kommunesti, som fortsætter langs den vestlige grænse af Engerødvej 43. 
 
Området har vejadgang fra Engerødvej. Langs en del af områdets vestlige afgrænsning løber en 
sti, som forbinder Engerødvej med Bymosegårdsvej. 
 
Terrænet indenfor området falder fra vest mod øst fra ca. kote 23,5 m til ca. 20,5 m. Terrænet 
falder mest i den østlige del, hvor der er et fald på ca. 1,5 m over en strækning på ca. 10 m. 
 
Lokalplanområdet er ca. 5.200 m2 stort og er beliggende i byzone. 
 
Beskrivelse af planforslaget 
Formålet med Kommuneplantillæg nr. 33 er at udlægge en ny ramme for et boligområde til åben-lav og 
tæt-lav boligbebyggelse. En del af rammeområdet er i dag udlagt til boligområde i ramme nr. 1.B.08, 
mens den resterende del af rammeområdet er udlagt til rekreativt område med ramme 1.R.03. Ved 
vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 reduceres ramme nr. 1.B.08 og 1.R.03. 
 
Formålet med forslag til lokalplan 512.24 er at give mulighed for opførelse af boliger i form af tæt-lav og 
åben-lav boliger. Lokalplanforslaget giver mulighed for boliger åben-lav boliger i 1½ etage og tæt-lav 
boliger i op til 1 etage. Der udlægges et areal til grønt område i den sydvestlige del af område. Området 
vejbetjenes ved en øst-vest gående boligvej igennem området som afsluttes i en vendeplads. 
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Oversigtskort, lokalplanområde på ortofoto 2019. 
 

 
Oversigtskort, eksisterende kommuneplanrammer og nyt rammeområde 1.B.28 
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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 Hvis ja, planen skal miljøvurderes uden 
screening.  
Hvis ja, er der tale om et mindre område på 
lokalt plan eller mindre ændringer i 
eksisterende plangrundlag? [MVL § 8 stk. 2, 
nr. 1] Skal i så fald begrundes her, og 
dermed skal planen som udgangspunkt kun 
screenes. 

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

 x Hvis ja, planen skal miljøvurderes uden 
screening.  

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

x  Hvis ja, planen skal miljøscreenes. 
 

 
Konklusion Forslag til lokalplan 512.24 og kommuneplantillæg nr. 33 

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, da: 

- lokalplanen udelukkende giver mulighed for boliger, der 
ikke giver anledning til miljøgener 

- da ændringen i trafikmønstrene fra børnehave til boliger 
ikke vurderes at medføre en særlig påvirkning 

- der forventes en vis terrænregulering som dog ikke 
vurderes at være i væsentligt omfang og heller ikke vil 
betyde at der vil være en risiko for oversvømmelse 
indenfor lokalplanområdet.    

Dato for mv-høringsfrist internt Dato 15.06.2020 – 22.06.2020 
Dato for mv-høringsfrist af 
øvrige myndigheder 

Screeningen har ikke været i høring ved eksterne myndigheder, 
da det vurderes at der ikke er berørte myndigheder. 



Spørgsmål omkring planens 
indvirkning på miljøet 

sæt X ved Ja/Nej ud fra 
spørgsmålet 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) 

 

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 Planområdet er koblet op på en sti, som løber ned 
Bymosegårdsvej og de grønne arealer der er her, samt 
området grænser op til et grønt naturområde, mod øst. 

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 Lokalplanen og kommuneplantillægget giver kun mulighed for 
boliger, som ikke giver anledning af miljøgener. 

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

 x Se besvarelse i pkt. 1.2 

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

 x Ingen ændring i forhold til den eksisterende situation. 

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

 x Ikke relevant 

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

 x Rammeområde nr. 1.R.03 til rekreative formål reduceres med 
ca. 3.000 m2. Det vurderes dog ikke at være væsentligt, fordi 
arealet ikke har en større rekreativ værdi, da arealet i dag 
fremstår som parkeringsareal og nedlagt legeplads. Se i øvrigt 
besvarelse i pkt. 1.2 

1.7: Påvirkes sikkerheden for bilister 
og/eller bløde trafikanter af forslaget? 

 x Ved en realisering af planlægningen vil der ske en ændret 
trafikbelastning i forhold til situationen i dag. Der vurderes at 
være tale om en mindre ændring og det vurderes derfor, at 
der ikke sker en væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden. 

1.8: Medfører planen en ændring af 
trafikafviklingen eller trafikmængden? 

x  Ved en realisering af planlægningen vil der ske en ændret 
trafikbelastning i forhold til situationen i dag. Der vil 
maksimalt kunne etableres 11 boliger indenfor området, det 
vurderes derfor ikke at ske en væsentlig påvirkning.  
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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 Nærmeste Natura 2000-område, habitatområde nr. 117 
“Gribskov”, ligger ca. 1.500 m nord for lokalplanområdet. På 
grund af afstanden til Natura 2000-området og den fastlagte 
anvendelse, vurderes det, at lokalplanområdet hverken i sig 
selv eller sammen med andre planer eller projekter vil påvirke 
Natura 2000-området. 

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 Planområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en 
række arter opført på Habitatdirektivets bilag IV, herunder 
flere flagermusarter, markfirben, stor vandsalamander og 
spidssnudet frø. 

Der er ikke kendskab til fund af bilag IV-arter indenfor 
lokalplanområdet, men der er kendskab til stor 
vandsalamander ca. 250 m fra planområdet.  

Da der kan være flagermus, skal ejer forud for 
aktivitet/fældning af større træer undersøge træerne for 
hulheder egnede til flagermus og for flagermus. Såfremt der 
findes flagermus i træer som skal fældes, skal disse fjernes 
vha. en udslusning inden arbejdet påbegyndes.  

Træer skal ligeledes undersøges for spættehuller inden 
fældning, findes spættehuller må træerne ikke fældes i 
perioden 1. november – 31. august, jf. 
Artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4 BEK nr. 867 af 
27/06/2016 ”Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og 
plantearter og pleje af tilskadekommet vildt” 

Naturstyrelsen er myndighed. 

Det vurderes, at planens gennemførelse ikke vil beskadige 
eller ødelægge yngle-eller rasteområder for arter på 
Habitatdirektivet bilag IV.  

 

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

 x Der er ingen §3 – områder indenfor planområdet. 

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

 x Der er ingen beskyttelseslinjer indenfor planområdet. 

2.5: Er området udlagt til eller fungerer 
som spredningskorridor (økologiske 
forbindelser) for dyr og hvordan sikrer 
planen i så fald hensynet til disse? 

 x Området vurderes ikke at være spredningskorridor.  
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2.6: Ligger området inden for 
skovrejsnings/skovnedlæggelsesområder? 

 x Området er ikke omfattet af retningslinjer for 
skovrejsning/skovnedlæggelse. 

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 Området vurderes ikke at indeholde særlige flora og fauna. 

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

 x Ikke relevant. 

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 Området er ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab. 

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

 x Området er ikke udpeget med geologiske særpræg. 

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

 x Der er ikke registreret forurening indenfor planområdet. 

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

 x Der er ikke udpeget lavbundsarealer indenfor planområdet. 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) påvirkes Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor håndteres i plan 
3.4: Vil planforslaget medføre 
jordforurening? 

 

 x Se besvarelse i pkt. 1.2 

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

x  Lokalplanområdet er relativt kuperet, derfor må der forventes 
en vis terrænregulering og jordflytning i forbindelse med en 
realisering af lokalplanen. Der vurderes dog ikke være tale om 
et væsentligt omfang, da der tale om relativt små 
bygningsenheder. 

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 Umiddelbart øst for planområdet er der en mindre sø. Der 
forventes ikke at ske en påvirkning af denne jf. besvarelse i 
pkt. 4.4. 

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

 x Lokalplanområdet er ikke i risiko for oversvømmelse. Ved en 
ekstrem regnhændelse på 60 mm vil der være risiko for ca. 10 
cm vand på terræn i den østlige del af området. Dette 
vurderes dog at være af sådan et omfang, at der ikke vil være 
behov for egentlige afværgende foranstaltninger. 
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4.3: Er der specielle grundvandsforhold i 
området, fx afstand til grundvand, OSD-
områder, jordlag, vandboringer (BNBO), 
vandforsyningsanlæg og hvordan sikrer 
planen hensynet til disse? 

 x Planområdet er beliggende indenfor område med 
drikkevandsinteresser(OD). Der gives ikke mulighed for 
grundvandstruende anvendelser. 

 

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 Overfladevand ledes til det kollektive kloaknet. Etablering af 
op til 11 boliger med tilhørende vej, terrasser mv. forventes 
sammenlignet med den hidtidige anvendelse og områdets 
størrelse ikke at medføre en væsentlig stigning i 
overfladevand. Der forventes derfor ikke at være behov for 
tiltag til forsinkelse af overfladevand. 

4.5: Påvirkes forureningsrisikoen af grund-
vandressourcen med planforslaget, fx ved 
nedsivning eller ændring af 
grundvandsbeskyttende forhold? 

 x Lokalplanen muliggør ikke realisering af byggeri og anlæg der 
er grundvandstruende. 

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 Se besvarelse i pkt. 1.2 

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

 x En realisering af planlægningen vil medføre emissioner fra 
trafik til og fra området. Der vurderes dog at være tale om 
relativ små mængder, da der kun gives mulighed for boliger.  

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, tung trafik, 
støjbelastede veje, mv.? Hvordan 
håndteres denne påvirkning? 

 x Området er ikke belastet af støj. 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) påvirkes Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor håndteres i plan 
6.2: Påvirkes støjniveauet eller 
vibrationsniveauet af forslaget? Fx under 
opførelse af byggeri 

 x Se besvarelse i pkt. 1.2 

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 Planområdet er ikke i særlig risiko for klimaforandringer. 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) påvirkes Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor håndteres i plan 
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7.2: Forøger eller mindsker planen 
mængden af CO2-udledning eller andre 
drivhusgasser?  

 x En realisering af lokalplanen vil i anlægsfasen forøge CO2 

udledningen, men ikke i væsentlig grad.  

 

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 Området indeholder ikke kulturhistoriske værdier. 

8.2: Er området beliggende indenfor 
kirkebyggelinjer og i så fald, hvordan er 
der taget højde for dette? 

 x Se besvarelse i pkt. 2.4. 

8.3: Er der fredede eller bevaringsværdige 
bygninger indenfor området? 

 x Der er ikke registreret fredede eller bevaringsværdige 
bygninger indenfor området. 

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 Området indeholder bebyggelse, som skal nedrives og 
materialer skal sorteres efter gældende regler. 

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  Der gives mulighed for solceller på tagflader. 

 

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

 x Planen giver mulighed for etablering af op til 11 boliger, 
hvilket vil øge vandforbruget. Dog ikke i et omfang som er 
væsentligt, da der forventes et gennemsnitligt vandforbrug 
ved de kommende boliger. 

9.4: Påvirker valget af materialer miljøet?  x Materialevalget vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. 

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

 x Ikke relevant da planlægningen kun giver mulighed for 
boligformål. 

9.6: Medfører planen en ændring i 
mængden af affald?  

x  Der sker en mindre stigning i affaldsmængden, det vurderes 
dog ikke at være væsentligt, da der forventes affaldsmængder 
fra boligerne, som er sammenlignelige med tilsvarende 
boligområder. 

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 Det vurderes ikke, at planen vil medfører væsentlige lys-, 
refleksions- eller skyggegener. Da der kun gives mulighed for 
bebyggelse med en højde på maks. 8,5 m. 
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10.2: Ligger planforslaget inden for 
kystnærhedszonen, og hvordan er der i så 
fald taget hensyn til dette? 

 x Planområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen. 

Giver omgivelserne grundlag for særlige 
krav til det arkitektoniske udtryk? 

 x Planområdets omgivelser vurderer ikke at medføre særlige 
krav til arkitektoniske udtryk. 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) påvirkes Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor håndteres i plan 
10.3: Medfører planen en påvirkning på 
omgivelserne ift. lys, refleksioner eller 
skyggeforhold? 

 x Lokalplanen giver ikke mulighed for brug af reflekterende 
materialer som primære materialer på facader og tage. 

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

 x Der sker ikke en påvirkning af naboers udsigtsmuligheder.  

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 Planlægningen muliggør et øget boligudbud i Helsinge i form 
af tæt-lav boliger, som kan være attraktive for bl.a. ældre og 
enlige. 

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

 x Planlægningen giver mulighed for et antal boliger i Helsinge 
bymidte, hvilket kan understøtte butikslivet i Helsinge. 

 

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)? Nej 
Faktorer der samlet påvirker miljøet Vurdering af væsentlighed & hvordan det håndteres i plan 
1. Trafik Der vil en ske en ændring i trafikmønstre fra børnehave til boliger på 

Engerødvej. Der vurderes dog ikke at være en væsentlig påvirkning, 
som skal håndteres i planen, da der i højere grad er tale om en 
ændring og ikke en egentlig stigning.  

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? Nej. 
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