
Miljøscreening af delemner i Kommuneplan 2017-29 for
Gribskov Kommune



Screeningsskema til Miljøvurdering

Navn på planen: Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune

Byrådet igangsatte 20.06.2016 revision af kommuneplanen i forbindelse med vedtagelse af 
Udviklingsstrategi 16. Det blev besluttet at kommuneplanen udarbejdes som en delvis revision 
af den gældende Kommuneplan 2013-25, og at forslag til ny kommuneplan skulle vedtages 
senest ved udgangen af 2017. 

Samtidig med at arbejdet med revision af kommunenplanen gik i gang kom udspil til ændringer
i Planloven. Ændringer i planloven har resulteret i en række nye muligheder, blandt andet 
udpegning af udviklingsområder og omdannelseslandsbyer. I forlængelse af ændringer i 
planloven er udsendt en række nye bekendtgørelser og vejledninger. Ud over ændringer i 
planloven er der vedtaget Fingerplan 2017. 

På baggrund af ændringer i planloven besluttede Økonomiudvalget 15.05.2017 reviderede 
principper og procesplan for udarbejdelse af kommuneplanen. Forslag til Kommuneplan 2017-
29 inderholder et lavere antal emner end oprindelig besluttet af Byrådet. Nogle emner laves 
efterfølgende som tillæg til kommuneplanen og andre emner vurderes at blive inkluderet i 
senere kommuneplanrevision. 

Emner, der forventes at blive udarbejdet som tillæg er blandt andet Grønt Danmarkskort og 
udpegning af Udviklingsområder, Omdannelseslandsbyer, Kulturhistoriske bevaringsværdier, 
ændringer af Friluftsområder og Friluftsanlæg samt overførsel af sommerhusområder til 
byzone. 

Nedenstående skema viser en oversigt over de emner, der er indarbejdet i forslag til 
Kommuneplan 2017-29:

Hovedstruktur
Bystruktur – kort er konsekvensrettet på baggrund af tilpasning af 
landsbystrukturen. 
Grøn og blå struktur – visioner fra projektet På forkant er indskrevet, 
med fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem kysten og baglandet.
Visionerne vil blive indarbejdet i forbindelse med kommende Grønt 
Danmarkskort.
Infrastruktur – kort er konsekvensrettet på baggrund af mulige 
vejføringer for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. 

Retningslinjer 
1.1 Byområder – er opdateret i forhold til nuværende lovgivning og 
områder til byvækst, der tidligere var udlagt i Fingerplanen er nu 
indskrevet i Kommuneplanen som områder, der kan realiseres indenfor 
planperioden. Krav om opførelse af lavenergibyggeri fjernes, da der ikke 
længere er lovhjemmel til det. 
1.2 Boliger – præcisering af bopælspligt.
1.4 Detailhandel – Tilpasning af afgrænsning af centerområder i Helsinge 
og Gilleleje, samt opdatering af butiksstørrelse, hvor der gives mulighed 
for større butikker, hvilket er i overensstemmelse med ny planlov. 
1.5 Offentlige formål – krav om totaløkonomiske beregning fjernes, da 
dette er del af ejendomsstrategien. 
1.6 Landsbyer – afgrænsning af landsbyer er tilpasset. Fremadrettet vil 
det kun være landsbyer, der er udarbejdet rammebestemmelser for, der 
vil blive betegnet som værende landsbyer. Samlet bebyggelse, der 
adminstreres efter landzonebestemmelserne for betegnelsen mindre 
bebyggelse. Ændringen vurderes at være en administrativ præcisering.



2.2 Landskab – der er udarbejdet nærmere beskrivelse af kommunens 
landskabkarakter. Ændringen er en administrativ præcisering, men 
vurderes ikke at være en væsentlig ændring. 
2.6 Klimatilpasning – afsnittet er opdateret i forhold til konkrete 
indsatser. 
2.7 Kystområdet – turistpolitiske overvejelser er indsat. 
3.4 Støjende friluftsanlæg – tilføjelse af, at der som udgangspunkt ikke 
kan etableres støjende friluftsanlæg indenfor udpegninger og mindre 
tilretning af udpegning på baggrund af beslutning i konkret sat. 
4.1 Veje – tilpasning af vejforløb for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. 

Rammer
2.B.23 Gilleleje Syd 3 – tidligere perspektivområde fra Fingerplan 13 er 
nu indarbejdet som byudviklingsområde i kommuneplanen. 
2.B.24 Boligområde Munkerup Vest – del af eksisterende rammeområde 
er udlagt som nyt selvstændigt rammeområde, da der var tinglyst 
deklaration for dette område, der var forskellig fra området omkring. 
3.B.11 Græsted Syd 2 – tidligere perspektivområde fra Fingerplan 13 er 
nu indarbejdet som byudviklingsområde i kommuneplanen. 
8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke – del af eksisterende 
rammeområde er udlagt som nyt selvstændigt rammeområde, da der var 
tinglyst deklaration for dette område, der var forskellig fra området 
omkring.
2.E.04 Erhvervsområde Stæremosen Syd – placering foreslås ændret, 
dog inden for samme område, hvor det er i dag. 
Centerområder i Helsinge og Gilleleje – områdernes afgræsning tilpasses,
så de udgør en mindre areal end hidtil. Derudover tilpasses 
butiksstørrelser, hvor der gives mulighed for større butikker i 
overensstemelse med planloven.
Rammen 1.BB.01 blandet byområde i Helsinge Bymidte – centerområdet i
Helsinge mindskes og i stedet laves nyt rammeområde til blandende 
byformål. Der vil ikke være samme mulighed for at etablere butikker 
indenfor dette områder i samme omfang, som hvis det fastholdes som 
centerområde. 
2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje Bymidte og 2.BB.03 Blandet 
byområde ved Rostgårdsvej – centerområdet i Gilleleje mindskes og i 
stedet laves nyt rammeområde til blandende byformål. Der vil ikke være 
samme mulighed for at etablere butikker indenfor dette områder i samme
omfang, som hvis det fastholdes som centerområde. 

Boligrammer, der giver mulighed for butik – i en række 
rammebestemmelser for boligområder var det angivet, at der kan opføres
butik. Dette kan være misvisende, da planloven har klare 
Boligområder, der giver mulighed for dobbelthuse
Boligområder – præcisering af bopælspligt
Centerområder i Helsinge og Gilleleje – områdernes afgræsning tilpasses,
så de udgør en mindre areal end hidtil. Derudover tilpasses 
butiksstørrelser, hvor der gives mulighed for større butikker i 
overensstemelse med planloven. 
Landsbyer – som nævnt i tekst for retningslinjeafsnit ovenfor er 
afgræsningen af landsbyer tilrettet. 

De ændringer, der indgår i kommuneplanrevisionen er i mange tilfælde af teknisk karakter og 
administrative ændringer, der overordnet ikke vurderes at være væsentlige. De ændringer, der 
kan have en væsentlig påvirkning er inkluderet i nærværende miljøscreening. 

Delemner, der screenes: 
• Omplacering af byudlæg ved Stæremosen i Gilleleje
• Detailhandel: 



◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer

I skemaet nedenfor er lavet en kortfattet vurdering af de enkelte ændringers påvirkning.

Skal planen miljøvurderes?
Ja

Nej x

Begrundelse / bemærkninger:

Ændringerne er kun mindre ændringer af lokal karakter i gældende plangrundlag. Der vurderes
ikke at være forhold af væsentlig karakter, der bør undersøges nærmere. 



Indledende screening Ja Nej Bemærkninger

Åbner planen mulighed for 
fremtidige anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet af lovens
(LBK nr 448 af 10/05/2017) bilag 1
og/eller 2?

x

Kommuneplanen danner grundlag for fremtidige 
anlægstilladelser. 

Kan planen påvirke et  
internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
væsentligt?

x

Kommuneplanens indhold er med til at sikre 
internationale naturbeskyttelsesområder. 

Fastlægger planen anvendelse af 
mindre områder på lokalt plan eller
indeholder planen kun mindre 
ændringer i gældende plan?

x

De ændringer, der nu indarbejdes i kommuneplanen 
vurderes at være mindre ændringer i den gældende 
plan. 



Screening
Planens indvirkning på miljøet
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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
 

Befolkning og sundhed

Sundhedstilstand 
Påvirkes befolkningens sundhed, vel-
færd, helbred og velbefindende?

x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje – mindre 
ændring – ikke væsentlig

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

- mere koncenteret areal til 
butikker. Lettere tilgængeligt. 
Ikke væsentligt.

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
– ikke af betydning for sundhed

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn

x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje – mindre 
ændring – ikke væsentlig

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

- mere koncenteret areal til 
butikker. Lettere tilgængeligt. 
Ikke væsentligt.

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
– ikke af betydning for svage 
grupper

Friluftsliv/rekreative interesser x Ingen af emnerne vurderes at påvirke friluftsliv
eller rekreative interesser. 

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen
F.eks. tilgængelighed?

x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje – mindre 
ændring – ikke væsentlig

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

- mere koncenteret areal til 
butikker. Lettere tilgængeligt. 
Ikke væsentligt.

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
– ikke af betydning for gener over 
for befolkningen, som eksempelvis 
tilgængelighed

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
påvirkning relateret til sikkerhed og tryghed. 

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)
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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
 

Dyreliv Påvirkes områdets fauna? x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje – mindre 
ændring – ikke væsentlig

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
– Nogle rammer er udvidede, men 
vil ikke have betydning i forhold til 
en væsentilg påvirkning af 
dyrelivet. 

Planteliv Påvirkes områdets flora? x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje – mindre 
ændring – ikke væsentlig

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
– Nogle rammer er udvidede, men 
vil ikke have betydning i forhold til 
en væsentilg påvirkning af 
plantelivet. 

Sjældne, udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter el. naturtyper
F.eks. Bilag IV arter, rød-listede arter

x Ændringer i administrationsgrundlaget i 
kommuneplanen åbner ikke op for væsentlig 
påvirkning af sjældne, udryddelsestruede eller 
fredede dyr, planter eller naturtyper. 
Beskyttelseshensyn for disse vil stadig være 
gældende og vil blive vurderet i forbindelse 
med eventuel videre planlægning og konkrete 
tilladelser. 

Natura 2000 områder (EF-Habitat- 
og fuglebeskyttelsesområder)
Sker der aktiviteter i eller i nærheden af
Natura 2000 områder?

x Der sker ikke ændringer i eller i nærheden af 
Natura2000 områder. Ændring i afgræsningen 
af landsbyer vurderes ikke at medføre 
væsentlig påvirkning af Natura2000 områder. 

Naturbeskyttelse jf. § 3 x Ændringer i administrationsgrundlaget i 
kommuneplanen åbner ikke op for væsentlig 
påvirkning af området omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3. 
Beskyttelseshensyn for disse vil stadig være 
gældende og vil blive vurderet i forbindelse 
med eventuel videre planlægning og konkrete 
tilladelser. 

Beskyttelseslinier x Ændringer i administrationsgrundlaget i 
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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
 

kommuneplanen åbner ikke op for væsentlig 
påvirkning af området indenfor 
beskyttelseslinier. Beskyttelseshensyn for disse
vil stadig være gældende og vil blive vurderet i
forbindelse med eventuel videre planlægning 
og konkrete tilladelser. 

Fredning x Ændringer i administrationsgrundlaget i 
kommuneplanen åbner ikke op for væsentlig 
påvirkning af frededeområder. 
Beskyttelseshensyn for disse vil stadig være 
gældende og vil blive vurderet i forbindelse 
med eventuel videre planlægning og konkrete 
tilladelser. 

Økologisk forbindelse 
Er området udlagt til eller fungerer som 
spredningskorridor for dyr?

x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje 

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
– Nogle rammer er udvidede, men 
vil ikke have betydning i forhold til 
en væsentilg påvirkning af 
dyrelivet. 

Skovrejsning/skovnedlæggelse x Ingen af emnerne vurderes at have en 
påvirkning relateret til skovrejsning eller 
skovnedlæggelse.  

Grønne områder
Påvirkes de grønne områder (f.eks. 
parkområder, græsareal, skov, hegn, 
mark) herunder adgangen til disse 
områder?

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
påvirkning relateret til grønne områder. 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi
Påvirkes det billede der kendetegner 
landskabet? Er der særlige 
landskabelige værdier i området?  

x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje – mindre 
ændring – ikke væsentlig

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
– Nogle rammer er udvidede, men 
vil ikke have betydning i forhold til 
en væsentilg påvirkning af den 
landskabelige værdi.  
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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
 

Geologiske særpræg x Ingen af emnerne vurderes at have en 
påvirkning relateret til geologisk særpræg. 

Jordforurening x Ændringer i administrationsgrundlaget i 
kommuneplanen åbner ikke op for væsentlig 
påvirkning af områder med jordforurening. 
Krav om håndtering af forurenet jord vil stadig 
være gældende og vil blive vurderet i 
forbindelse med eventuel videre planlægning 
og konkrete tilladelser. 

Risiko for forurening x Ændringer i administrationsgrundlaget i 
kommuneplanen åbner ikke op for væsentlig 
påvirkning af områder med jordforurening. 
Krav om håndtering af forurenet jord vil stadig 
være gældende og vil blive vurderet i 
forbindelse med eventuel videre planlægning 
og konkrete tilladelser.

Jordhåndtering/flytning
Jord ind/ud, terrænregulering ect.

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til 
jordhåndtering/flytning.

Vand

Overfladevand
Herunder påvirkning af vandløb, vådom-
råder, søer, grøfter og dræn. Afledning 
fra befæstede arealer og tagarealer.

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til 
overfladevand. 

Udledning af spildevand x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til udledning af 
spildevand. 

Grundvandsforhold
F.eks. ændring af grundvandsbeskytten-
de forhold (jordlag, afstand til vandfor-
syningsanlæg, vandboringer mm.)

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til 
grundvandsforhold. I forbindelse med 
kommuneplanens redegørelse udarbejdes 
vurdering i forhold til særlige 
drikkevandsinteresser. 

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen
F.eks. nedsivning

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til risiko for 
forurening af grundvandsressourcen. I 
forbindelse med kommuneplanens redegørelse 
udarbejdes vurdering i forhold til særlige 
drikkevandsinteresser.

Luft

Luftforurening x Ingen af emnerne vurderes at have en 
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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
 

Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.? væsentlig påvirkning relateret til luftforurening.

Emissioner fra eventuel trafik til og 
fra området 

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til emissioner fra
eventuel trafik. 

Støj

Støj (både inden- og udendørs) x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til støj. 

Vibrationer x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til vibrationer.

Trafik

Trafikafvikling/belastning
Påvirkes trafikkens valg af veje, trafik-
mængden eller trafikarter?

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til 
trafikafvikling/belastning.

Øget butiksstørelse kan medføre øget trafik. 
Hvis et konkret projekt vurderes at kunne 
påvirke en område i væsentlig grad vil det 
udløse krav om udarbejdelse af lokalplan og 
tilhørende krav om miljøscreening af projektet,
og den konkrete miljøpåvirkning vil derfor blive
vurderet i den sammenhæng. 

Støj/vibrationer x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til støj og 
vibrationer. 

Sikkerhed
For både bilister og de svage trafikanter

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til vibrationer.

Klimatiske faktorer

CO2-udledning x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til CO2-
udledning.

Påvirkes projektet af nuværende 
/fremtidige klimaændringer?

x Arealudlæg ved Stæremosen er beliggende i 
lavbundsareal og kan potentielt medføre risiko for 
oversvømmelse, særligt i relation til klimaændringer.
Både den nuværende og fremtidige udpegning er 
beliggende inden for lavbundsareal og ændringen af 
udpegningen ændrer derfor ikke på dette. Der er i 
rammebestemmelsen for området indskrevet krav 
om at forholdet skal håndteres i den videre 
planlægning. 

Oversvømmelsesrisiko x Arealudlæg ved Stæremosen er beliggende i 
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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
 

lavbundsareal og kan potentielt medføre risiko for 
oversvømmelse, særligt i relation til klimaændringer.
Både den nuværende og fremtidige udpegning er 
beliggende inden for lavbundsareal og ændringen af 
udpegningen ændrer derfor ikke på dette. Der er i 
rammebestemmelsen for området indskrevet krav 
om at forholdet skal håndteres i den videre 
planlægning. 

Lavbundsarealer x Arealudlæg ved Stæremosen er beliggende i 
lavbundsareal og kan potentielt medføre risiko for 
oversvømmelse, særligt i relation til klimaændringer.
Både den nuværende og fremtidige udpegning er 
beliggende inden for lavbundsareal og ændringen af 
udpegningen ændrer derfor ikke på dette. Der er i 
rammebestemmelsen for området indskrevet krav 
om at forholdet skal håndteres i den videre 
planlægning. 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til 
kulturhistoriske værdier. 

Kirker x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til kirker.

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til fredede eller 
bevaringsværdige bygninger. 

Ressourcer og affald

Arealforbrug x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til arealforbrug.

Energiforbrug
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger

x Ingen af emnerne vurderes at påvirke 
energiforbruget. 

Vandforbrug x Ingen af emnerne vurderes at påvirke 
vandforbruget. 

Produkter, materialer, råstoffer x Ingen af emnerne vurderes at påvirke forhold 
relateret til produktioer, materialer, råstoffer. 

Kemikalier, miljøfremmede stoffer x Ingen af emnerne vurderes at påvirke forhold 
relateret til kemikalier eller miljøfremmende 
stoffer. 

Affald, genanvendelse x Ingen af emnerne vurderes at påvirke forhold 
relateret til affald og genanvendelse. 
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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
 

Visuel effekt

Kystnærhedszone x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til 
kystnærhedszonen.

Arkitektonisk udtryk x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til arkitektonisk 
udtryk. 

Lys og/eller refleksioner/skygge x Ingen af emnerne vurderes at påvirke forhold 
til lys og/eller refleksioner eller skygge. 

Udsigt/indblik
F.eks. i forhold til naboer

x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret til Udsigt/indblik.

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold x Ingen af emnerne vurderes at have en 
væsentlig påvirkning relateret sociale forhold.

Påvirkning af erhvervsliv x • Omplacering af byudlæg ved 
Stæremosen i Gilleleje – mindre 
ændring – ikke væsentlig

• Detailhandel: 
◦ tilpasning af butiksstørrelser
◦ afgrænsning af centerområder 
- tilpasning af butiksstørelse og 
konkretisering af afgrænsning af 
centerområderne har betydning for 
hvor der kan være butikker og hvor 
store de kan være. Forholdet 
vurderes ikke at være en væsentlig 
påvirkning af erhvervslivet. 

• Tilpasning af afgrænsning af landsbyer 
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