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Screening for miljøvurdering af plangrundlag 
for boliger på Frederiksværkvej 160, Ramløse
Forslag til lokalplan 521.08 for boliger på Frederiksværkvej 160
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.

Denne miljøscreenning er en videreføring af miljøscreeningen af lokalplan 521.06, der blev 
udarbejdet og sendt i høring i 2020. Forskellen på de to miljøscreeninger er, at boligantallet i 
denne er ændret fra 12 til 10. Denne ændring vurderes ikke at have en forværrende effekt på 
miljøet da der derved forventes en mindre aktivitet på ejendommen. 
Gribskov Kommune har derfor vurderet, at der ikke er behov for at høre relevante myndigheder, 
da disse har haft mulighed for at komme med bemærkninger til den tidligere miljøscreening, 
hvor kommunen ikke modtog nogle bemærkninger fra de relevante myndigheder.

Planområdet i dag
Området placerer sig mellem Natura2000 områderne nr. 134 Arresø, 
Ellemose og Lille Lyngby Mose mod syd og nr. 135 Tisvilde Hegn og 
Melby Overdrev mod nord. Mod nord ligger også en enkelt helårsbolig. 
Umiddelbart vest for ejendommen ligger sommerhusområdet Sandet – 
et stort område på ca. 1300 enheder. Øst ligger enkelte landejendomme. 
Ejendommen ligger i Landzone og der er ikke noteret landbrugspligt på 
ejendommen. Ejendommen er vejbetjent fra syd, Frederiksværkvej, og 
helårsboligen nord for ejendommen er vejbetjent via matriklen.

Lokalplanens område begrænser sig til matrikel nr. 11e Ramløse By, 
Ramløse, og er på 5.695 m2 .

Ejendommen står i dag tom og ubrugt. Frem til sommeren 2019 har 
den huset Geo Art, en naturrettet udstilling med butik, og bolig. Før det 
var der konservatorvirksomhed og naturrettet udstilling. Ejendommen 
har længe været til salg, det har vist sig vanskeligt at sælge med 
eksisterende anvendelse. Selve bygningen lukker sig om sig selv med 
meget få vinduer og døre i stueetagen. Den er opført med fire længer 
og et lille lukket gårdrum. Der er indrettet bolig på en del af 1. salen.

Beskrivelse af planforslaget
Ansøger ønsker at bevare eksisterende byggeri, og indrette op til 10 
lejligheder. Dette gøres med et minimum af indgreb på eksisterende 
ejendom, hvor facaderne i stueplan vil blive åbnet op med vinduer og 
havedøre. Alle lejligheder vil have indgang fra gårdrummet, hvorfor den 
eksisterende hovedindgang stadig til anvendes.

Tagetagen vil fremstå næsten urørt set udefra. Der vil opføres balkoner i 
kvisten mod syd og to vinduer vil flyttes i taget.

Fremtidig anvendelse på ejendommen vil derfor udelukkende bestå af 
ændringer af de indvendige rum på bygningen.

Figur 1 lokalplanens afgrænsning



Journalnr.: 01.02.05-P16-2-21

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 Lokalplanen er en landzonelokalplen som 
ændrer anvendelse i eksisterende byggeri, 
hvorfor der ikke åbnes op for 
anlægsarbejder, men skal naturligvis stadig 
screenes.

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

x Lokalplanområdet grænser op til 
internationale beskyttelsesområder, men da 
der er tale om ændret anvendelse i 
eksisterende byggeri, vurderes det ikke at 
have en ændret påvirkning på miljøet.

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

x Planen begrænser sig til nye anvendelser i 
eksisterende byggeri, hvorfor der ikke åbnes 
op for fremtidig anlægstilladelse foruden 
justering af eksisterende parkering og 
opførslen af enkelte ekstra skure.

Konklusion Forslag til lokalplan 521.08 for boliger på Frederiksværkvej 160, 
Ramløse 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

 Der er tale om ombygning og genanvendelse af
eksisterende byggeri, og ændret anvendelse vurderes
ikke at ændre væsentligt på brugstrykket.

 Planen begrænser al anden opførsel af byggeri til enkelte
ekstra skure og dagrenovation, på særligt planlagte
områder, samt nedlægger specifikt forbud mod
brug/byggeri/beplantning på særligt sårbare dele af
området.

Der tages dermed højde for og hensyn til den store naturgrund 
ejendommen ligger på, samt de Natura2000 områder og 
habitater der grænser op til lokalplanområdet.

Dato for mv-høringsfrist internt Tidligere screening er hørt internt i perioden uge 13 og 14.
Dato for mv-høringsfrist af 
øvrige myndigheder

Tidligere screening for miljøvurdering har været i høring hos 
følgende myndigheder: Miljøstyrelsen
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Vejledning til screeningsskema

Miljøscreeningsskema
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 Området ligger naturnært, med naturstier i skov mv. Tilgangen til 
disse stier ligger udenfor lokalplanområdet, men må formodes at 
have en positiv effekt på parametre som sundhed, velfærd, helbred 
mv.  

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 Området ligger naturnært med adgang til skov og sø. Dette må 
formodes at have en positiv effekt på nævnte parametre.

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

x Eksisterende bygning ændrer anvendelse til boliger, hvorfor risikoen 
ikke vurderes at ændres.

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

x Planen ændrer ikke på tilgængelighed til/fra området.

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

x Lokalplanområdet udlægges til blandet bolig- og erhverv. Området 
kan alene anvendes til boliger, liberalt erhverv, kultur- og 
undervisningsformål inden for de eksisterende bygningsmæssige 
rammer. Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke vil ændre på 
forholdene for handicappede, ældre, børn eller andre svage 
grupper.

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

x Der er ingen frilufts- eller rekreative interesser på lokalplanområdet, 
foruden for slutbrugerne. Derfor vurderes planen ikke at påvirke 
nævnte parametre.

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

x Planen ændrer ikke på eksisterende vejadgang eller forhold for 
parkering. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Frederiksværkvej. 

Spørgsmål omkring planens 
indvirkning på miljøet

Sæt X ud fra spørgsmål 
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)
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Lokalplanen medfører ikke ændring i overkørslen fra 
lokalplanområdet til Frederiksværkvej.

1.8: Medfører planen en ændring af 
trafikafviklingen eller trafikmængden?

x Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til museum, butik og en 
enkelt bolig. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan 
anvendes til liberalt erhverv, kultur- og undervisningsformål i 
overensstemmelse med den hidtidige anvendelse. Herudover kan 
området anvendes til boligformål, og der kan etableres op til 10 
boliger i den eksisterende bygningsmasse. Det vurderes, at den 
ændrede anvendelse ikke vil medføre en væsentlig ændring af 
trafikken i området, men det formodes at trafikken fordeles 
anderledes henover døgnet.

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 Planområdet ligger ikke i, men grænser op til Natura2000-område nr. 
135 for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura2000-området 
består af habitatområde 119.
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområde 119 er blandt 
andet bøg på muld, kildevæld, skovbevokset tørvemose, grå/grøn klit, 
klithede og skovklit1. 
Området umiddelbart nord for planområdet, er kortlagt som 
skovbevokset tørvemose (91D0)1, som er en prioriteret naturtype.  
Den seneste kortlægning, der skal indgå i kommende basisanalyser og 
Natura 2000-planer 2022-2027 viser, at der umiddelbart nord og øst 
for ejendommen er kortlagt naturtypen Skovklit (2180)2. Naturtypen 
er ikke en prioriteret naturtype. 
Arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde 119 er stor 
kærguldsmed og stor vandsalamander1. 
Syd for planområdet ligger Natura2000-område nr. 134 for Arresø, 
Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura2000-området består af 
habitatområde 118 og fuglebeskyttelsesområde F106. 
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområde 118 er blandt 
andet rigkær, tidvis våd eng, vandløb, bøg på muld, elle- og askeskov 
og skovbevokset tørvemose3. Sydøst for planområdet, ca. 250 meter 
herfra er der registreret elle-askeskov (91E0) og ca. 250 meter 
sydvest for planområdet er der registreret skovbevokset tørvemose 
(91D0), begge er prioriterede naturtyper4. 
Den seneste kortlægning, der skal indgå i kommende basisanalyser og 
Natura 2000-planer 2022-2027 viser, at der umiddelbart syd for 
ejendommen, ca. 30 meter herfra er kortlagt naturtypen tidvis våd 
eng (6410) og rigkær (7230)2. Naturtyperne er ikke prioriterede 
naturtyper. 
Arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde 118 er sump 
vindelsnegl, skæv vindelsnegl og stor kærguldsmed og stor 
vandsalamander3.
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F106 er hhv. 
rørdrum (Y), rørhøg (Y), havørn (T), fiskeørn (T), isfugl (Y) og stor 
skallesluger (T)5. 

1 Natura 2000-planer 2016-2021, nr. 135, H119 
2

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2
%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-
dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-
natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000

3 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, nr. 134, H118, F106
4 Natura 2000-planer 2016-2021, nr. 134,

5 Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
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Ifølge Naturdata.dk er der ikke indenfor 1 km2 registreret bilag IV 
arter. På et overdrev nord for Bækkebrovej i en afstand af ca. 350 
meter er der registreret ugrenet edderkopurt, som er opført på den 
danske rødliste som truet (EN). 

Kommunens vurdering
Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke Natura2000-områderne 
eller habitat, da der udelukkende er tale om ændret anvendelse i 
eksisterende byggeri, som ikke vurderes at ændre brugstrykket 
væsentligt på ejendommen.
Det vurderes, at almindeligt ophold og udendørs aktivitet på den 
store naturgrund ikke vil forstyrre Natura2000 områderne eller de 
beskyttede arter Stor kærguldsmed og Stor vandsalamander 
yderligere end hidtidig anvendelse. De udpegede arter er ikke 
følsomme overfor ændringer i de eksisterende slåede plænearealer, 
da disse ikke er en del af arternes levesteder, herunder fouragerings- 
eller ynglebiotoper.
Det vurderes også, at den eksisterende eller fremtidige anvendelse af 
ejendommen ikke er mere forstyrrende for Natura 2000 område 135 
(skoven), end den eksisterende anvendelse af skoven, som populær 
rekreativ destination, med nærliggende parkeringspladser, stier, 
vandreruter og bålplads/overnatningsplads.
Ifølge Naturstyrelsens ”Natura2000 basisanalyse 2016-2021”, for 
henholdsvis N134, H118, F106, N135 og H119, er følgende kendte 
trusler mod områderne listet:

 Tilgroning
 Uhensigtsmæssig hydrologi og vandindvending
 Indføring af invasive arter
 Næringsberigelse, også fra landbrug
 Prædation (rovdyr)

Ingen af ovenstående anses for at være en trussel på baggrund af det 
tilladte i lokalplanen.

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 Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for planområdet. Se 
ovenstående vurdering.

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke forholdene for 
hverken stor kærguldsmed eller stor vandsalamander, da de er 
registreret i stor afstand til planområdet.

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 lokalplanområdet.

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

x Der løber en skovbyggelinje gennem lokalplanområdet. Denne 
overlapper eksisterende byggeri, ligesom at sommerhusområdet og 
sommerhuse også flugter med skovbrynet vest for lokalplanområdet. 
Der åbnes ikke op for yderligere byggeri foruden anlægget af enkelte 
skure, som ser sig fri for skovbyggelinjen. Det vurderes derfor ikke at 
have ændret påvirkning af skovbrynet eller indkigget til skoven.

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 er ikke udpeget som spredningskorridor. Lokalplanen sikrer 
bevaringen af områdets grønne udtryk og store træer, og søger 
derfor at sikre at naturområdet kan virke som spredningskorridor 
uanset.

2.6: Ligger området inden for 
skovrejsningsområde?

x

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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2.7: Påvirkes områdets fauna (dyreliv) 
og/eller flora (planteliv) af planforslaget?

x Fordi der er tale om ændret anvendelse af eksisterende byggeri, og 
der desuden ikke åbnes op for yderligere byggeri/udvidelse på 
ejendommen, vurderes det at planen ikke vil være i strid med 
Natura2000-planerne for området eller forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Lokalplanen sikrer bevaringen af områdets grønne udtryk og store 
træer, herunder dyr og planters spredning og liv inden for området.

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

x Lokalplanen sikrer bevaringen af områdets grønne udtryk. Langs 
områdets nordvestlige grænse skal der etableres et levende hegn. 
Herudover må der ikke etableres hegn inden for området.

Fordi der er tale om ændret anvendelse af eksisterende byggeri 
vurderes det at planen ikke vil påvirke omkringliggende naturområder 
eller adgangen til disse.

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 Lokalplanområdet ligger ikke inden for et bevaringsværdigt landskab 
udpeget i kommuneplanen. Lokalplanområdet grænser dog op til 
bevaringsværdige landskaber mod nord, øst og syd. Det vurderes, at 
en realisering af lokalplanen på baggrund af de begrænsede 
byggemuligheder ikke vil påvirke de bevaringsværdige landskaber.

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

x Området er ikke udpeget med geologisk 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 inden for planområdet.

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

x Der er snitflader med lavbundsarealer langs skel i den østlige del at 
lokalplanen. Lokalplanen indeholder forbud mod ny bebyggelse inden 
for arealerne, og langt største delen af arealet (øst for 
lokalplanpmrådet) ligger allerede i skov og vurderes ikke at blive 
påvirket af arealanvendelsesændringen.

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 Lokalplanen giver ikke mulighed for erhverv eller anden anvendelse 
med risiko for forurening af jorden.

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

x Udover ombygning af den eksisterende bebyggelse inden for området 
kan der kun etableres mindre teknikbygninger og skure med et samlet 
areal på maks. 50 m². Det vurderes, at etableringen heraf ikke vil 
medføre væsentlig jordopgravning eller -flytning. Desuden må der 
ikke foretages terrænregulering nærmere skel end 1 m eller mere end 
+/- 0,5 m uden Gribskov Kommunes tilladelse.

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  Der løber dræn/grøft ind over området.
 Arresø ligger ca 200m syd for lokalplanområdet.
 Ramløse Å ligger ca. 250m øst for lokalplanområdet.

Lokalplanen ændrer ikke på forholdene for grøften.
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Der må således ikke etableres bebyggelse eller hegn, foretages 
terrænregulering, dyrkning eller plantning inden for 2 m fra grøften.

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

x Den sydlige del af lokalplanområdet ligger i ca. kote 4,5, og den 
nordlige del, hvor bebyggelsen er, i ca. kote 5,0. Miljøstyrelsens kort 
over havvandstigninger viser således, at den sydlige del af 
lokalplanområdet vil blive oversvømmet ved havvandstigning på 4,6 
m, mens den nordlige del med bebyggelsen først vil blive 
oversvømmet ved en stigning på 4,9 m. Vandet vil komme fra syd, 
hvor Arresøs vandspejl normalt er i ca. kote 4,0. Lokalplanen 
indeholder ikke særlige bestemmelser vedrørende risiko for 
oversvømmelse. Området er ikke omfattet af Gribskov Kommunes 
risikokort.

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 Lokalplanområdet ligger inden for et område med 
drikkevandsinteresser (OD). Lokalplanområdet udlægges til blandet 
bolig- og erhverv. Området kan alene anvendes til boliger, liberalt 
erhverv, kultur- og undervisningsformål inden for de eksisterende 
bygningsmæssige rammer. Lokalplanen giver derfor ikke mulighed for 
erhverv eller anden anvendelse med risiko for forurening af 
grundvandet

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 Der er spildevandskloakeret i området.

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

x Se pkt.4.3.

4.6: Vil forslaget overbelaste de 
nuværende spildevandsledninger fra 
Gribvand?

x

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 Lokalplanens formål er boligformål, hvorfor disse parametre ikke 
medføres.

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

x Det vurderes ikke at den ændrede anvendelse vil medføre at 
ændringen af trafikken til og fra området vil være af sådan en 
karakter, at det vurderes at have en ændret påvirkning på området.

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, mv.? 
Hvordan håndteres denne påvirkning?

x
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6.2: Er der en støj- vibrationspåvirkning i 
området fra tung trafik eller støjbelastede 
veje?

x

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

x

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 Ifølge Miljøstyrelsens bluespotkort er lokalplanområdets bebyggelse 
ikke i risiko for oversvømmelse som følge af ekstremregn. Området er 
desuden heller ikke udpeget i Kommuneplan 2013-25’s risiskokort.

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

x

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 Lokalplanområdet ligger delvist inden for den digitale afgrænsning af 
kulturmiljøet omkring Tisvilde Hegn. Det vurderes, at lokalplanen ikke 
vil påvirke kulturmiljøets bevaringsværdier.

Langs planområdets nordøstlige afgrænsning er et beskyttet sten- og 
jorddige, jf. museumslovens § 29a. Lokalplanen sikrer, at der ikke kan 
etableres bebyggelse i digets nærhed. Det vurderes derfor, at 
lokalplanen ikke vil påvirke beskyttelsesinteresserne for diget.

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

x Planområdet er ikke beliggende inden for område udpeget med 
kirkebyggelinjer.

8.3: Er der fredede eller bevaringsværdige 
bygninger indenfor området?

x Der er ikke registreret fredede eller bevaringsværdige bygninger 
inden for 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 Lokalplanens byggefelt og byggemuligheder begrænser sig til 
områdets eksisterende bebyggelse, hvilket taler for renovering og 
udnyttelse af den bestående bebyggelse. Der kan inden for området 
etableres fællesanlæg til håndtering af affald.

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 kan etableres solenergianlæg på bebyggelse i området.
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9.3: Medfører planen et øget vandforbrug 
og er det muligt at mindske dette?

x Det vurderes ikke at indretningen af op til 10 lejligheder vil øge 
vandforbruget af en sådan karakter at det vil medføre behov for 
begrænsninger efterspurgt her.

9.4: Påvirker valget af materialer miljøet? x Lokalplanen indeholder forbud mod brug af zink, kobber, bly og andre 
tunge metaller på bygningers overflader.

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

x

9.6: Medfører planen en ændring i 
mængden af affald? 

x Det vurderes at det i højere grad er typen af affald end mængden der 
ændres, når anvendelsen ændres fra udstilling/butik til boligformål. 
Det vurderes ikke at være en væsensligt påvirkning på miljøet.

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 den ændrede anvendelse eller åbningen af 
bygningens ydre fremtræden i stueetage med døre og vinduer, vil 
ændre lyspåvirkningen af området væsentligt, da der er tale om 
beboelsesformål.

Der tillades udelukkende pullerter med nedadvendte lyskegler i 
forbindelse med parkeringsarealet.

10.2: Ligger planforslaget inden for 
kystnærhedszonen, og hvordan er der i så 
fald taget hensyn til dette?

x Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men er afskærmet fra 
kysten af Tisvilde Hegn. Der er ca. 3,5 km til kysten.

Giver omgivelserne grundlag for særlige 
krav til det arkitektoniske udtryk?

x

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 Det vurderes ikke, at den ændrede anvendelse eller åbningen af 
bygningens ydre fremtræden i stueetage med døre og vinduer, vil 
ændre lyspåvirkningen af området væsentligt, da der er tale om 
beboelsesformål.

Der tillades udelukkende pullerter med nedadvendte lyskegler i 
forbindelse med parkeringsarealet.

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

x Der er kig fra området til Arresø.

Der er tæt bevoksning mellem bygning og nære naboer. 
Desuden vil der skærmes med skure mod øst, så ind- og udkig 
mindskes. 

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

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

x
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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)?   
Faktorer der samlet påvirker miljøet Vurdering af væsentlighed & hvordan det håndteres i plan
1 Nærhed til Natura 2000-område Se vurdering i afsnit om Natura 2000

2 Bilag IV-arter Se vurdering i afsnit om Natura 2000

3. § 3 arealer Der er ikke registreret § 3-områder inden for lokalplanområdet. Mellem 
lokalplanområdet og Arresø mod syd er der et § 3-beskyttet moseområde.

Lokalplanområdet udlægges til helråsbeboelse. Området kan alene 
anvendes til boliger, liberalt erhverv, kultur- og undervisningsformål inden 
for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Det vurderes derfor, at 
lokalplanen ikke vil påvirke det § 3-beskyttede område – hverken alene eller 
kumulativt.

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?

Faktorer der har en væsentlig påvirkning Hvilken påvirkning og hvorfor er den væsentlig?
1

2




