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Screening for miljøvurdering af 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 
344.04 for Søborg Skole 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) LBK nr. 4 
af 3/1/2023, 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 
Planområdet består af matrikel 3o, 3l og 3a, Søborg by, Søborg med et areal på ca. 1,5 Ha og er 
privat ejet af Søborg privatskole. Området er beliggende i den nordøstlige del af Søborg landsby og 
har en central placering med funktion som skolen og skovbørnehave samt kort afstand til byens 
forsamlingshus.  
 
Der har været skole på området siden 1700-tallet, ligesom det i dag er drevet af Søborg Privatskole. 
Skolen har to gamle bygninger som er Save-registreret og yderligere 5 bygninger som er bygget 
senere hen. På områdets nordlige del ligger skolens grønne arealer med legeplads, overdækket 
spisearealer og bålhytter samt et regnvandsbed. 
 

Beskrivelse af planforslagene 
Lokalplanforslaget har til formål at bevare områdets nuværende anvendelse til skole og samtidig 
muliggøre en omlæggelse fra skole til boliger i skolens eksisterende bygninger. Med lokalplanens 
bestemmelser ønsker byrådet, at det ved omdannelse til boliger, skal sikres, at skolens historie og 
identitet videregives til boligområdet. I den forbindelse har lokalplanen til formål, at sikre områdets 
bevaringsværdige bygninger samt at fastlægge intern vejforløb, parkering, renovation og fælles 
grønne/blå arealer inden for planområdet. 
 
Forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021-33 for Gribskov Kommune har til formål at give 
mulighed for en maksimal højde på 11 m., 2 etager og ingen krav til grundstørrelse, for at sikre 
områdets bevaringsværdige bygninger og områdets identitet. 
 
 
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 Planen er ikke omfattet bilag 1 eller bilag 2, 
men fastlægger rammer for fremtidige 
anlægstilladelser. Planforslaget omfatter 
dog kun et mindre område på lokalt plan, 
derfor skal forslaget i første omgang kun 
miljøscreenes jf. MVL § 8 stk. 2, nr. 1. 

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

 x Nej  

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

x  Ja, udover mulighed for fortsat anvendelse 
til skole, gives der mulighed for ved endt 
anvendelse til institution at transformere 
skolens bebyggelse til boliger.  
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Konklusion Forslag Kommuneplantillæg nr. 16 og til lokalplan 344.04 
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 en 
fortsat anvendelse til skole eller til boligformål 
ved endt anvendelse som skole, hvilket ikke giver 
anledning til miljøgener.  

- planområdets bevaringsværdige bygninger sikres 
gennem bestemmelser om bebyggelsens 
udseende og gennem en save-vurdering der 
indgår som bilag til lokalplanen.  

- da kommuneplantillægget giver mulighed for en 
maksimal højde på 11 m. og 2 etager, og derved 
sikre overensstemmelse med de reelle højder på 
de bevaringsværdige bygninger.     
 

Dato for mv-høringsfrist 
internt 

9-2-2023 

Dato for mv-høringsfrist af 
øvrige myndigheder 

Screeningen har ikke været i ekstern høring forud for afgørelse, 
fordi Gribskov Kommune vurderer, at der ikke er eksterne 
berørte myndigheder. 
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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 Der er ingen stier indenfor området. Planområdet 
ligger i Søborg landsby, hvor byens vejstruktur er den 
der bruges af gående og cyklister. 

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 Ved en ændret anvendelse til boliger, sikre det gennem 
lokalplanen at en stor del af området udlægges til 
fællesarealer. Det bidrager positivt til at understøtte 
det sociale liv i lokalområdet, jf. kommuneplanens 
retningslinje 1.2.6. I denne retningslinje står bl.a. at 
'ved planlægningen af nye boligområder og 
omdannelse af eksisterende boligområder skal der 
indtænkes muligt behov for fællesfaciliteter og -
arealer, der kan understøtte det sociale liv i 
lokalområdet. 
 
På fællesarealerne er der mulighed for at etablere ting 
som opfordrer til socialt fællesskab eller fysisk 
aktivitet. 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig 
påvirkning på miljøet.  

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

 x Det vurderes at en transformation af skolens 
bygninger, men etablering af maks. 14 boliger ikke vil 
medføre øget risiko for brand, eksplosion eller 
giftpåvirkning. 

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

 x I Søborg er der ikke et stinet, men byen forbindes af 
vejnettet. Derfor anlægges der ikke stier i 
planområdet. Boligområdet kobles til Søborggårdsvej 
og Bygadens med asfalteret adgangsveje. 
 
Skolens arealer skal ved omdannelse til boliger forblive 
som fællesarealer for områdets beboere. Derfor kan 

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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der indenfor planområdet sikres let adgang til 
rekreative og grønne områder. 
 
Planforslaget vurderes ikke at have en væsentlig 
betydning for tilgængeligheden indenfor eller udenfor 
området. 
  

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

x  Etablering af boliger i de eksisterende ejendomme i 
form af sokkeludstykning giver Søborg bedre mulighed 
for at tilbyde en bolig til borgerne i alle livets faser. På 
den måde vil borgere med behov for ejendomme der 
kræver mindre vedligehold også have mulighed for at 
bo i landsbyen, såsom ældre eller enlige, samt 
mulighed for flere generationer at bo i tæt nærhed til 
hinanden. Bygningsreglementets krav for 
adgangsmulighed til og i bygningen sikre en god 
tilgængelighed for de fleste borgere.  
 
Planforslaget vurderes ikke at have en væsentlig 
betydning for at fremme hensynet til svage grupper.  

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

 x Hvis eksisterende shelters og bålhytte bevares i 
forbindelse med transformation fra skole til boliger er 
der mulighed for at fremme friluftsliv eller rekreative 
interesser for områdets beboere.  
 
Det vurderes ikke at planforslaget vil have en 
væsentlig betydning for fremme af friluftsliv/rekreative 
interesser.   

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

 x Ved en ændret anvendelse fra skole til boliger, vil der 
ikke være en væsentlig påvirkning af 
trafiksikkerheden. 

1.8: Medfører planen en ændring af 
trafikafviklingen eller 
trafikmængden? 

x  Ved anvendelse til skole er der en større trafikmængde 
som afvikles indenfor et relativt kort tidsrum om 
morgenen og om eftermiddagen, end der vil være ved 
anvendelse til boliger. Det vurderes dog at den 
ændrede trafikmængde ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af trafikafviklingen eller trafikmængden.  

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 ca. 3 km fra nærmeste Natura 
2000-område, ”Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov”.  
 
Nærmeste udpegede habitatnaturtype indenfor Natura 
2000-omådet er Rigkær. Rigkær vurderes ikke at blive 
berørt af planforslagets beskrevne aktiviteter, idet 
afstanden alene gør, at der ikke vil kunne ske en 
påvirkning som f.eks. hydrologiske forhold, skyggekast 
mv.  
 
Der er foretaget en væsentlighedsvurdering for 
planområdet. Væsentlighedsvurderingen viser, at 
lokalplanforslaget vil have en neutral effekt på Natura 
2000-området eftersom, det vurderes, at der: 
 
• Ikke vil ske ændringer i naturtilstanden, 
• ikke vil ske en påvirkning af bilag IV-arter, 
• opretholdes gunstig bevaringsstatus og at 
naturtyper og arter vil være upåvirkede 
(dermed stabile). 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig 
påvirkning på miljøet. 
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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 udryddelsestruede eller fredede 
dyr i planområdet. 
 
Det er ikke vurderet relevant at undersøge for 
forekomst af flagermus, da eventuelle flagermus ikke 
vurderes at få ødelagt eventuelle leve/rasteområder, 
idet der ikke fældes træer eller nedrives bygninger ifm. 
aktiviteter indbefattet i lokalplanen.  
 
Der vurderes ikke at være belæg for at øvrige bilag IV-
arter er knyttet til lokalplanområdet. 
 
Øvrige habitatnaturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget er registreret mere end 3,5 km 
fra lokalplanområdet og vurderes pga. afstanden ikke 
at blive påvirket af en ændring i arealanvendelsen fra 
skole til beboelsesejendomme. 
 
Både den nuværende og fremtidige arealanvendelse 
vurderes ikke at udgøre områder, der er egnede som 
levested for stor vandsalamander eller andre bilag 
IVarter. Stor vandsalamander er registreret 1 km. 
nordvest for lokalplanområdet. Men da stor 
vandsalamander normalt ikke flytter sig mere end et 
par 100 meter fra ynglested, vurderes bilag IV-arter 
ikke at blive påvirkes af lokalplanens aktiviteter. 
 
Desuden vurderes det, at aktiviteter indenfor 
planforslagets rammer ikke vurderes at ændre på 
naturtilstanden af nærmeste §3-beskyttede natur og 
dermed kunne påvirke stor vandsalamander. 
 
Ændringen vurderes derfor ikke at have en væsentlig 
påvirkning på miljøet.  

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

 x Der er ikke §3 indenfor planområdet. Aktiviteter 
indenfor planområdet vurderes ikke at ændre på 
naturtilstanden af nærmeste §3-beskyttede natur og 
dermed kunne påvirke stor vandsalamander. Se punkt. 
2.2. Ændringen vurderes derfor ikke at have en 
væsentlig påvirkning på miljøet.  

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

x   
Det er kun den vestlige del af matrikel 3a som ligger 
indenfor kirkebyggelinjen. Indenfor dette område er 
der ingen eksisterende bebyggelse. Ved ændret 
anvendelse til boliger gives udelukkende mulighed for 
at lave boliger i skolens eksisterende bygninger. 
Området indenfor kirkebyggelinjen berøreres derfor 
ikke af bebyggelse over 8,5 m.   
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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 et område med 
økologiske forbindelser. 

2.6: Ligger området inden for 
skovrejsningsområde? 

 x Projektet ligger i et område hvor skovrejsning er 
uønsket. 

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 I miljøscreeningens punkt 2.1-2.6 ses det, at der 
indenfor planområdet ikke er registreret Natura 2000- 
områder, bilag IV-arter eller §3-områder. Derudover er 
området heller ikke udpeget som et sted med 
økologiske forbindelser. 
 
Planforslaget giver desuden ikke anledning til 
yderligere bebyggelse.  
 
Lokalplanen kræver at det grønne beplantningsbælte 
som omkranser planområdet skal bevares, som vil 
være en fordel for fauna og flora.  
 
På en samlet baggrund heraf vurderes det ikke, at 
planforslaget vil have en væsentlig påvirkning af 
områdets fauna eller flora.  

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

 x Ved en ændret anvendelse fra skole til boliger skal 
eksisterende bygninger anvendes og skolens grønne 
arealer benyttes som fællesarealer. Desuden angiver 
lokalplanen, at det omkransende grønne bælte skal 
bevares. Det vurderes derfor ikke at en ændret 
anvendelse vil få påvirke de grønne områder.  

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  Projektområdet er udpeget som bevaringsværdigt 
landskab i landskabskarakterområdet Søborg Sø. 
Områdets dannelse fremstår endnu tydeligt i 
landskabet i form af det flade terræn hvor søen 
tidligere har ligget med et omkringliggende 
bakkelandskab. Søborg ligger på et næs til den 
afvandede Søborg Sø, hvilke giver nogle 
terrænhældninger ned mod den tidligere sø. Det 
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afspejler sig i projektområdet terrænkurver, som falder 
fra øst mod vest.  
Ved ændret anvendelse til boliger genanvendes 
eksisterende bebyggelse, og det vurderes derfor at 
lokalplanen ikke vil have en væsentlig påvirkning på 
det bevaringsværdige landskab.  

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

 x Den vestlige del af planområdet ligger indenfor 
udpegningen som er af specifikt geologisk 
bevaringsværdi grundet Søborg Sø.  
 
Det er de postglaciale aflejringer i Søborg Sø som har 
en særlig betydning, som ikke vurderes at være 
indenfor planområdet, som i forvejen er bebygget og 
ligger i Søborg Landsby.  
 
Udpegningen er lavet som et bredt ”penselsstrøg” og 
tager derfor ikke højde for matrikelskel og lign.  
 
På baggrund heraf vurderes det ikke at være relevant.   

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

 x Der er ikke registreret jordforurening i planområdet.  

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

x  Planområdets vestlige del ligger indenfor 
lavbundsarealer. Dog er denne del af planområdet 
friholdt for byggeri og det vurderes derfor ikke at have 
en væsentlig betydning.   

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) påvirkes Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 

håndteres i plan 
3.5: Vil planforslaget medføre 
jordforurening?  

 x Lokalplanen giver kun mulighed for forsat anvendelse 
til skole og skovbørnehave eller ændret anvendelse til 
boliger i eksisterende bebyggelse, hvilket vurderes til 
ikke at give anledning til jordforurening. 

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

 x  
Det vurderes at der ikke er behov for jordflytning som 
følge af planforslaget, da det ikke giver anledning til ny 
bebyggelse.  

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 er registreret private vandløb (dræn) på 
ejendommen, som set på nedenstående kort.  
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Der vil ikke ske ændringer i forbindelse med 
drænledningerne, og det vurderes derfor ikke at være 
en indvirkning herpå.    

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

x  Et mindre område i lokalplanområdet udpeget til at 
være oversvømmelsestruet ved en 100-års 
hændelse. Da lokalplanen ikke giver mulighed for ny 
bebyggelse, vil situationen være uændret for 
området. Der er ikke tidligere i området oplevet 
udfordringer med oversvømmelser. Dertil nævnes 
at udpegningen omhandler et meget begrænset 
areal indenfor planområdet. På den baggrund er der 
ikke indført bestemmelser om afværgende 
foranstaltninger i lokalplanen.  

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 
særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området ligger 
ikke indenfor BNBO, Der gives ikke mulighed for 
grundvandstruende anvendelser og det vurderes derfor 
ikke at have en væsentlig påvirkning. 

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 ændres ikke i bygningsmassen og eksisterende 
spildevandsplanlægning vil fortsat være gældende. Det 
vurderes derfor ikke at overfladevand påvirkes.   

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

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

4.6: Vil forslaget overbelaste de 
nuværende spildevandsledninger fra 
Gribvand? 

 x Bygningsmassen vil være uændret og derfor vurderes 
det ikke at planforslaget vil medføre en væsentlig 
belastning af de nuværende spildevandsledninger.  
 

5. Luft 
Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
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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 Lokalplanen giver kun mulighed for fortsat anvendelse 
til skole og skovbørnehave eller til boliger, som ikke 
giver anledning til luftforurening. 

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 lokalplanen vil medføre emissioner fra 
trafik til og fra området. Der er dog i forvejen trafik til 
og fra skolen.  
 
Der vil være tale om relativ små mængder som ikke 
har en væsentlig betydning.  

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 Det vurderes ikke at der er støjpåvirkninger i området.    

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

 X Trafiktællinger viser, at der på Søborggårdsvej er en 
årsdøgntrafik på ca. 226 biler som er målt i 2012 og 
1.913 fra Bygaden som er målt i 2009. 
Trafiktælleringerne vurderes at være øget med 10% 
siden tællingsdato.  
 
På baggrund heraf vurderes det ikke at området er 
væsentlig påvirket af tung trafik eller støjbelastende 
veje, samt at ændret anvendelse til boliger vil kunne 
overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
og vejtrafikstøj. 

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 Ved fortsat anvendelse til skole og skovbørnehave vil 
støjniveauet være uændret. Ved en ændret anvendelse 
til boliger vil der være et reduceret støjniveau. 
Støjniveauet vurderes dog ikke at være af væsentlig 
karakter.  

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 Det vurderes at området ikke vil være berørt at 
havvandsstigning. Området vil ikke være mere berørt 
af temperaturændringer og tørke end det øvrige af 
Danmark. Det vurderes til ikke at være en væsentlig 
miljømæssig påvirkning. 

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  En omdannelse af skolens bygninger til boliger vil 
medføre en øget udledning. Dog vil der være mindre 
udledning end ved nybyggeri.  

8. Kulturarv 
Status, værdi og sårbarhed af det miljø som planforslaget berører 
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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  Jf. retningslinjekort 2.3 i Kommuneplan 2021-33, er 
dele af planområdet omfattet af kulturhistorisk 
bevaringsværdig. Området ligger i følgende 
karakterområder: 
 
Søborg Sø: Søborg Sø har i høj grad givet området 
sin særlige karakter, både kulturelt og landskabeligt. 
Området kan spores tilbage til 1250, hvor 
handelslandsbyen voksede frem og fik sit navn efter 
borgen. Søborg er et eksempel på en meget 
velbevaret forteby, hvor flere af gårdene 
er uudflyttede, og man oplever en høj grad af 
autenticitet og integritet. Jordarbejde på skrænterne 
kan forstyrre endnu uopdagede bopladser fra 
jægerstenalderen. 
 
Søborg Ejerlav: 
Landsbyens nuværende struktur med forte og 
karakteristisk vejstruktur er sårbar for fremtidig 
planlægning. Kulturmiljøerne er sårbare overfor 
placering af ny bebyggelse i det åbne landskab. Det er 
væsentligt, at offentlige gang- og cykelstier samt 
mindre veje opretholdes, så det er muligt at opleve 
landskabet. Jord- og stendiger og ældre vejforløb 
opretholdes som vigtige elementer i forståelsen af 
kulturlandskabets udvikling. 
 
 
Landsbyens struktur ændres ikke med planforslaget. 
Ved ændret anvendelse til boliger skal skolens 
eksisterende bygninger bruges og de gamle 
skolebygninger skal bevares. Derved lægges der i 
lokalplanen fokus på at videregive skolens historie og 
bevare skolens betydning for byen.  
 
På den baggrund vurderes det ikke at have en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

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

x  Se punkt 2.4.   

8.3: Er der fredede eller 
bevaringsværdige bygninger 
indenfor området? 

x  De to gamle skolebygninger har en samlet 
bevaringsmæssig værdi på 3.  
Det højeste punkt på de bevaringsværdige bygninger 
er 10,8 m. Kommuneplantillægget giver mulighed for 
en maksimal højde på 11. m, og sikre derved 
overensstemmelse mellem de eksisterende 
bevaringsværdige bygninger og kommuneplanen. 
Derved er der mulighed for at genetableres bygninger i 
tilfælde af brand.  
 
Derudover er der i lokalplanen angivet krav til 
bebyggelsens udseende, så det er i overensstemmelse 
med SAVE-vurderingen lavet i 2022. Save-
registreringen er desuden vedlagt som bilag til 
lokalplanen.  
 
Lokalplanen giver mulighed for fortsat anvendelse til 
skole eller omlægning til boliger i skolens eksisterende 
bygninger. Det vurderes derfor ikke at planforslaget vil 
have en væsentlig påvirkning på de bevaringsværdige 
bygninger. 
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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  I og med lokalplanen giver mulighed for etablering af 
boliger i skolens eksisterende bygninger, vil der være 
mulighed genanvendelse af eksisterende 
bygningsmasse. Det vurderes ikke at være en 
væsentlig ændring.  

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 Nej 

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

 x Planen giver mulighed for etablering af op til 14 
boliger, hvilket formentlig vil give et øge vandforbrug 
set i forhold til områdets eksisterende anvendelse som 
skole. Dog ikke i et omfang som er ud over et 
gennemsnitligt vandforbrug ved 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 Nej, da planlægningen kun giver mulighed for fortsat 
anvendelse til skole eller til boligformål. 

9.6: Medfører planen en ændring i 
mængden af affald?  

 x Det vurderes ikke at der vil være en betydelig ændring 
i mængden af affald ved omlægning fra skole til 
boliger.  
 
Der er sikret plads til affaldsbeholdere efter de nye 
standarder som sikre at der affaldssorteres efter 
gældende regler.  

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, at omgivelserne ikke påvirker 
planområdet med væsentlige lys-, refleksions- eller 
skyggegener, da den omgivende bebyggelse er i én til 
to etager, og da der er tale om genanvendelse af 
eksisterende bygningsmasse.  

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

 x Området ligget ikke i kystnærhedszonen. 

10.3:Giver omgivelserne grundlag 
for særlige krav til det arkitektoniske 
udtryk? 

X  I planen stilles krav til en arkitektur der sikrer en 
bevaring af skolens bevaringsværdige bygninger. 

Vurdering af planens/programmets konkrete indvirkning på miljøet 
Faktor der (kan) påvirkes Ja Nej Vurdering af væsentlighed & hvordan faktor 

håndteres i plan 
10.4: Medfører planen en påvirkning 
på omgivelserne ift. lys, refleksioner 
eller skyggeforhold? 

 x Det er kun eksisterende bebyggelse som kan 
omdannes til boliger, og derfor vurderes det ikke at 
planforslaget vil medføre en ændret påvirkning af 
omgivelserne.  

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

 x I delområde 2 gives mulighed for en maksimal højde 
på 8,5 m, som vurderes ikke at medføre påvirkning af 
omgivelserne.  
 



Journalnr.: 01.02.05-P16-30-22 
Journalnr.: 01.02.15-P16-2-23 
 

 
13/14 

I delområde 2 er de eksisterende bygninger 11 m. 
Derudover er der et faldende terræn mod naboerne i 
vest. I dag er der et grønt bælte af træer som 
afskærmer mod naboen. Lokalplanen angiver at 
beplantningsbæltet skal bevares. Det vurderes derfor 
at indbliksgener for naboerne ikke påvirkes væsentligt.        

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  Ved forsat anvendelse til skole: En fortsat anvendelse 
til skole og skovbørnehave bidrager positivt til de 
sociale forhold i Søborg Landsby. Både i forhold til at 
bevare byens tilbud om daginstitution og skole og for 
at understøtte et levende landsbysamfund hvor skolen 
spiller ind i et rigt idrætsliv.  
 
Ved omdannelse til boliger vil lokalplanen understøtte 
en bevarelse af bygningerne og de grønne arealer. Det 
vil bidrage positivt til et mere varieret boligudbud ift. 
boligtype og grundstørrelser samt gode fællesarealer 
der kan fungere som sociale mødesteder. Se også 
punkt 1.5. 
 
Påvirkningen vurderes til ikke at være af væsentlig 
betydning.  

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

 X Det vurderes ikke, at etablering af boligområdet kan 
være med til at understøtte erhvervslivet.  
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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 

 
Der vurderes til ikke at være en kumulativ effekt. 
 
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? 
 
Lokalplanen giver mulighed for en fortsat anvendelse til skole. Ved endt anvendelse til skole giver 
planforslaget mulighed for at indrette boliger i den eksisterende bygningsmasse. Hverken fortsat 
anvendelse til skole eller indretning af boliger i eksisterende bygningsmasse, giver anledning til 
miljøgener.  
 
Søborg skole har en historisk plads i Søborg landsby. Skolens bevaringsværdige bygninger er søgt bevaret 
gennem bestemmelser om bygningernes udseende og omfang der tager afsæt i en SAVE-vurdering af 
bygninger, der ligger som bilag til lokalplanen. Derudover er der gennem kommuneplantillægget sikret 
mulighed for at sikre overensstemmelse med de reelle højder på de bevaringsværdige bygninger og 
planernes krav til minimum højde på 11 m og 2 etager.     
 
 
Det vurderes at ingen af ovenstående faktorer har en væsentlig påvirkning af miljøet, hverken alene eller i 
kombination med andre forhold. 

 
Gribskov Kommune, 16.02.2023 
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