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1 Indledning 

Opgradering af trafikforbindelse mellem Græsted og Gilleleje kan ske ved etable-

ring af en ny vejforbindelse fra rundkørslen på Pårupvej til Parkvej via to alternati-

ver – Alternativ A og Alternativ B. De eksakte tiltag der ønskes udført omkring 

Pårupvej og den endelige linjeføring til de to alternativer er endnu ikke fastlagt.  

Dette dokument indeholder en beskrivelse af de miljømæssige forhold der kan bli-

ve påvirket ved de to løsningsmuligheder. Da de mulige tiltag omkring et eventuelt 

nyt vejtracé ikke er færdigprojekteret, tages der i vurderingerne udgangspunkt i 

undersøgelsesbuffer omkring linjeføringen af de to alternativer, inden for hvilke 

fremtidig tiltag forventes at kunne ske, se Figur 1. Miljøforhold inden for undersø-

gelsesbufferen er beskrevet, samt hvilke konsekvenser det vil have, hvis de påvir-

kes af projektet. Når der forelægger et skitseprojekt vil de konsekvenser projektet 

har inden for miljø kunne beskrives mere eksakt.  

Den sydlige del af løsningen Alternativ B forløber af samme tracé som Alternativ 

A frem til lige syd for Ålekistevej. Miljøforhold der kan blive påvirket i dette for-

slag på den sydlige strækning, vil derfor være identisk med forslag til Alternativ A 

frem til Ålekistevej. Derfor beskrives der for dette forslag kun, hvilke yderligere 

konsekvenser en anden linjeføring (Alternativ B) vest om erhvervsområdet kan 

have. 

Dette notat er en opdatering af bilag B Miljøscreening og myndighedsforhold til 

Trafikkatalog, Trafikforbindelse mellem Græsted og Gilleleje – Videreførelse af 

vejforbindelse fra Ålekistevej, COWI, december 2014. 
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Figur 1  Bufferzonerne for de to løsningsforslag. 
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2 Sammenfatning af miljøpåvirkninger 

I nedenstående skema er beskrevet de miljøfaktorer, som kan blive påvirket af an-

læg inden for bufferzonerne. De er beskrevet på følgende måde: 

› Lille 

› Medium 

› Stor 

 

Indvirkningerne skal betragtes relativt og i forhold til de andre løsningsforslag. 

Tabel 1 Løsningsforslagenes indvirkninger på de enkelte miljøfaktorer. Indvirkningen 

er beskrevet ud fra skalaen lille, medium og stor påvirkning. 

 Nyanlæg til Ålekistevej og 

breddeudvidelse til Parkvej  

– Alternativ A  

Nyanlæg til Parkvej  

– Alternativ B 

Mennesker  Stor reducering i antallet af 

støjbelastede boliger omkring 

Pårupvej, derudover vil enkelte 

ejendomme dog opleve en stør-

re støjpåvirkning Kan forudsæt-

te ekspropriation af en ejendom 

eller del af den,  

Stor reducering i antallet af 

støjbelastede boliger omkring 

Pårupvej markant, derudover vil 

enkelte ejendomme dog opleve 

en større støjpåvirkning. Kan 

medføre ekspropriering af hele 

eller dele af ejendomme. 

Friluftsliv Lille negativ påvirkning på 

friluftsliv da antallet af rekrea-

tive arealer der potentielt påvir-

kes vurderes, at være minimalt. 

Stor negativ påvirkning da om-

rådet vest for erhvervsområdet 

på Pårupvej som antages at 

være lokalitet for rekreative 

aktiviteter påvirkes. 

Natur, herunder bilag IV-

arter 

Medium negativ påvirkning på 

naturområder og evt. bilag IV-

arter da dette forslag potentielt 

påvirker nogle naturområder.  

Stor indvirkning på naturområ-

der og evt. bilag IV-arter da 

denne løsning indebærer an-

lægsarbejde der potentielt på-

virker flest naturområder. 

Landskab Medium negativ landskabelig 

påvirkning da den nye vej vil 

følge jernbanen, hvorfor der 

ikke vil forekomme væsentlige 

ændringer af landskabet. 

Stor negativ landskabelig på-

virkning da der skal etableres 

vej i et grønt område. 

Jordforurening Stor negativ påvirkning da løs-

ningen potentielt forudsætter 

bortskaffelse af forurenet jord. 

Medium negativ påvirkning da 

der er risiko for at anlæg af 

vejen forudsætter bortskaffelse 

af muligt forurenet jord.  

Kulturarv Medium påvirkning da anlæg af 

vejen forudsætter sløjfning af 

dele af et beskyttet sten- eller 

jorddige. Yderligere kan vejen 

Medium påvirkning da anlæg af 

vejen forudsætter sløjfning af 

dele af et beskyttet sten- eller 

jorddige. Yderligere kan vejen 
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ikke fredede fortidsminder. på kulturarvsareal. 

Overfladevand Medium påvirkning da vejen 

krydser to vandløb. Kommunen 

kan stille særlige vilkår i for-

bindelse med afledning af vej-

vand.  

Stor påvirkning da vejen vil 

krydse et vandløb og muligvis 

en sø. Kommunen kan stille 

særlige vilkår i forbindelse med 

afledning af vejvand. 

Grundvand Medium påvirkning da anlægs-

arbejde kan forudsætte midler-

tidig sænkning af grundvands-

spejl nær drikkevandsboring. 

Medium påvirkning da anlægs-

arbejde kan forudsætte midler-

tidig sænkning af grundvands-

spejl nær drikkevandsboring. 

Støj og vibrationer Medium negativ påvirkning da 

yderligere én bolig vil opleve 

støjbelastning over grænsevær-

dien. Medium positiv påvirk-

ning for beboere langs den syd-

lige del af Pårupvej, som vil 

opleve et fald i trafikstøj. 

Stor negativ påvirkning da 

yderligere ca. tre boliger vil 

opleve støjbelastning over 

grænseværdien. Medium positiv 

påvirkning for beboere langs 

den sydlige del af Pårupvej, 

som vil opleve et fald i trafik-

støj. 

Luft og klima Medium positiv påvirkning på 

lokal luftforurening som nu 

mindskes for beboere langs 

Pårupvej. 

Stor positiv påvirkning på lokal 

luftforurening som nu mindskes 

for flest beboere langs Pårupvej. 

Samlet vurdering  Anlæg af vejen vil medføre en 

mindskning af trafikafledte 

gener langs Pårupvej og have 

den mindste landskabelige ind-

virkning. Derimod vil løsningen 

muligvis forudsætte sløjfning af 

§ 3-områder samt beskyttede 

sten- eller jorddiger.  

Samlet set vil denne løsning 

have den største landskabelig 

indvirkning, men samtidig også 

mindske trafikafledte påvirk-

ninger mest. Dog indebærer 

løsningen anlægsarbejde i et 

grønt område som kan have 

rekreativ værdi. Løsningen kan 

muligvis forudsætte sløjfning af 

§ 3-områder samt beskyttede 

sten- eller jorddiger. Medfører 

muligvis ekspropriation af en 

ejendom.  
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3 Vurdering af konflikter og værdisætning af 
afværgeforanstaltninger 

3.1 Mennesker og friluftsliv 

3.1.1 Løsning – Nyanlæg til Ålekistevej og breddeudvidelse 

til Parkvej – Alternativ A 

Dette løsningsforslag vurderes at have en lille indvirkning på det rekreative brug af 

området. Vejen vil på størstedelen af strækningen forløbe langs jernbanen og stør-

stedelen af disse arealer anvendes i dag som landbrugsarealer. Dog kan et mindre 

område, der muligvis anvendes til jagt, blive påvirket.  

Løsningsforslaget vil derimod have positiv indvirkning på mennesker. Den trafika-

le belastning på Pårupvej reduceres, medførende mindre støj og lokal luftforure-

ning til gavn for beboere langs vejen. Yderligere vil bilister opleve et mere regulært 

og lige stykke vej.  

Det kan i forbindelse med dette løsningsforslag, blive nødvendigt at ekspropriere 

hele eller dele af ejendomme. Dette kan have indvirkning på mennesker i området. 

3.1.2 Løsning – Nyanlæg til Parkvej – Alternativ B 

Løsningsforslaget vil føre vejen gennem et grønt område der sandsynligvis tjener 

til rekreative formål. Løsningsforslaget kan derfor have negativ indvirkning inte-

ressenter, der anvender området til friluftsaktiviteter.  

Løsningsforslaget kan påvirke lodsejere i området ved mulig ekspropriering eller 

øget støj fra den nyanlagte vej. Derimod vil beboere langs Pårupvej gavnes af den 

reducerede trafikale belastning medførende mindre støj og lokal luftforurening.  

3.2 Natur, herunder bilag IV-arter 

Følgende afsnit kan læses i sammenhæng med Kortbilag ”Naturbeskyttelse”.  

§ 3 natur 

For områder der er beskyttet jf. naturbeskyttelsesloven § 3 (§ 3-områder) gælder 

det, at der ikke må ændres i tilstanden (se myndighedsplan punkt 6). Såfremt at 

anlægsarbejde indebærer en påvirkning, som ændrer i tilstanden eller sløjfning af § 

3-områder, forudsætter det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, som søges 

hos Gribskov Kommune.  

Såfremt § 3-områderne sløjfes, vil der som regel blive stillet vilkår om, at arealerne 

erstattes i forholdet 1:2.  

Mange vandløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se myndighedsplan 

punkt 6) og alle vandløb er beskyttet af vandløbsloven (se myndighedsplan punkt 

11 og 12). Såfremt anlægsarbejde kræver at vandløbet rørlægges eller omlægges 

(midlertidigt eller permanent) i forbindelse med etablering af en vejoverføring, 
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kræver det en dispensation fra vandløbslovens § 17. Føres vejen over vandløbet i 

stedet på en bro, kræver det en tilladelse fra vandløbslovens § 47. 

For vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere 

lovgivning gælder det, at ”der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lig-

nende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 

150 m” jf. naturbeskyttelseslovens § 16 (Se myndighedsplan punkt 7). Såfremt an-

lægsarbejde forudsætter byggeri inden for åbeskyttelseslinjen, skal der søges om 

dispensation hos Gribskov Kommune.  

Bilag IV-arter 

Projektet må hverken i anlægs- eller driftsfasen beskadige yngle- eller opholdsom-

råder for de arter der er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV i en sådan grad at 

områdets samlede population påvirkes negativt. I givet fald skal der etableres tiltag, 

der sikrer populationen mod den negative påvirkning. 

Det skal vurderes, om potentielle levesteder af bilag IV-arter kan blive påvirket af 

anlægsarbejdet eller i driftsfasen. Påvirkes potentielle levesteder for bilag IV-arter 

skal disse undersøges for tilstedeværelse af bilag IV-arter.  

Mindre søer og vandhuller kan være levested for forskellige paddearter. Våde eng- 

og moseområder kan ligeledes være fouragerings og opholdsområde for padder i 

sommerhalvåret.  

Såfremt anlægsarbejde kræver fældning af større/ældre træer med hulheder fra 

f.eks. fra spættehuller, bør det undersøges, om de er levested for flagermus.  

I tilfælde af at levesteder for bilag IV-arter påvirkes, skal der etableres afværgefor-

anstaltninger som eksempelvis erstatningsbiotoper og/eller faunapassager og lign, 

således at populationen ikke påvirkes negativt af projektet. 

3.2.1 Løsning – Nyanlæg til Ålekistevej og breddeudvidelse 

til Parkvej – Alternativ A 

Inden for undersøgelsesbufferen omkring nyanlæg til Parkvej – Alternativ A ligger 

der fire forskellige moseområder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ca. 300 

meter syd for Parkvej ligger en del af et moseområde inden for bufferen øst for På-

rupvej. Ca. 400 meter øst-sydøst for Tammosegård ligger et moseområde, som lig-

ger helt inden for undersøgelsesbufferen. Ca. 300 meter sydøst for Viebjerggård 

ligger en mindre del af et moseområde inden for bufferen. Ca. 150 meter nordøst 

for rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej ligger en del af et større moseom-

råde inden for bufferen.  

Nyanlæg til Ålekistevej forudsætter yderligere krydsning af to vandløb, som er be-

skyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er her tale om et vandløb ca. 150 meter 

nordøst for rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej og et ca. 400 meter øst-

sydøst for Tammosegård.  

Inden for undersøgelsesbufferen ligger tre vandhuller. Et ca. 150 meter øst for 

rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej og et ca. 400 meter øst-nordøst for 

Tammosegård samt et umiddelbart vest for Pårupvej ved Fjellenstrup. 



  
8/18 TRAFIKFORBINDELSE MELLEM GRÆSTED OG GILLELEJE  

 MILJØSCREENING OG MYNDIGHEDSFORHOLD 

http://projects.cowiportal.com/ps/A096830/Documents/03 Project documents/01 VVM/Miljøscreening/Ny_Vej_Græsted-Gilleleje_Miljø.docx 

3.2.2 Løsning – Nyanlæg til Parkvej – Alternativ B 

Inden for undersøgelsesbufferen omkring nyanlæg til Parkvej ligger der både sø, 

mose og vandløb, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

Ca. 100 meter vest for Bavnebakke ligger et §3-moseområde. Inde i mosen ligger 

en §3-sø. På den østlige del af Lille Fjellenstrup ligger et § 3-moseområde, som 

gennemskæres af undersøgelsesbufferen. Umiddelbart vest for moseområdet ligger 

en mindre § 3–sø, som gennemskæres af undersøgelsesbufferen. Yderligere ligger 

der tre mindre § 3-søer nordvest for Bavnebakke. 

Løsningen forudsætter yderligere krydsning af et vandløb, samt et engområde som 

er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I den vestlige del af engområdet ligger 

en sø inden for undersøgelseskorridoren. Inden for undersøgelseskorridoren ligger 

desuden et større moseområde hvori flere vandhuller er beliggende. 

3.3 Landskab, jordbund og kulturarv 

Følgende kapitel kan læses i sammenhæng med Kortbilag ”Kulturarv” og ”Jordfor-

urening”.  

Sten- og jorddiger er beskyttet af museumslovens § 29 a. Såfremt anlægsarbejde 

påvirker de beskyttede sten- og jorddiger forudsætter det en dispensation fra muse-

umsloven (Se myndighedsplan punkt 13). Gribskov Kommune er myndighed for 

beskyttede sten- og jorddiger.  

Forurenet jord klassificeres efter vidensniveau 1 eller 2 (V1 og V2). Arealer kort-

lagt på V1 omfatter arealer, hvor miljømyndighederne har viden om, at der har væ-

ret aktiviteter, som kan have medført forurening af jorden og/eller grundvandet. 

Arealer kortlagt på V2 omfatter arealer, hvor der er påvist forurening i forbindelse 

med gennemførelse af forureningsundersøgelser. Ved bortskaffelse af jord inden 

for disse områder er der krav til, flere jordprøver pr. m³ jord der bortskaffes, end 

fra områder der ikke er kortlagte og ligger i landzonen (ikke områdeklassificeret).  

Såfremt der skal bortskaffes jord i forbindelse med anlægsarbejde, skal det under-

søges, om det er forurenet og i givet fald skal det efter tilladelse fra myndighederne 

bortskaffes til godkendt modtager. 

3.3.1 Løsning – Nyanlæg til Ålekistevej og breddeudvidelse 

til Parkvej – Alternativ A 

Kulturarv 

Inden for undersøgelsesbufferen findes et sten- eller jorddige, som krydser hele 

bufferen ca. 300 meter sydøst for Pårup. Ca. 200 meter øst for Viebjerggård findes 

der også en del af et sten- og jorddige inden for bufferen.  

Yderligere er der otte ikke fredede fortidsminder inden for undersøgelsesbufferen. 

Der er tale om enkeltfund fra stenalderen, middelalderen og historisk tid. Det ene 

er beliggende ca. 400 øst for Tammosegård og det andet ca. 300 meter øst for 

Viebjerggård, de resterende lige omkring og nord for Bavnebakke. 
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Lige syd for Fjellenstrup krydser vejen en del af et større kulturarvsareal. Inden for 

arealet er der større sandsynlighed for fund af fortidsminder.  

Jordforurening 

Et område i den sydligste del af undersøgelsesbufferen ca. 150 meter nordøst for 

rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej er V2 kortlagt.  

Omkring Bavnebakke ved Pårupvej er en del af ejendommen V1 kortlagt 

Landskab 

Dette løsningsforslag vil have medium landskabelig indvirkning. Vejtraceet place-

res så vidt muligt umiddelbart vest for jernbanen på størstedelen af strækningen. 

Det betyder, at den landskabelige indvirkning primært vil være, at vejen er synlig 

og ikke jernbanen, i den sydlige del vil vejen dog forløbe i åbent land. Den land-

skabelige indvirkning vil grundet placeringen tæt på jernbanen være minimal for 

størstedelen af strækningen da den vil placeres i samme terræn, i den sydlige del vil 

der være en middel påvirkningen grundet placeringen i det åbne land.  

Vejen vil muligvis grundet terrænforhold skulle anlægges på dæmning på visse 

strækninger, hvilket betyder, at den vil hæves i forhold til det eksisterende terræn.  

Dog vil der være nogen landskabelig indvirkning på strækningerne omkring tilkob-

lingerne til den eksisterende vej i den sydlige del. I dette område vil vejen ikke løbe 

langs jernbanen. 

3.3.2 Løsning – Nyanlæg til Parkvej – Alternativ B 

Kulturarv 

Der er et ikke fredede fortidsminder inden for undersøgelsesbufferen. Der er tale 

om enkeltfund fra stenalderen. Det lige vest for Bavnebakke. 

Inden for den østlige del bufferen mellem Fjellenstrup og Bavnebakke ligger en del 

af et større kulturarvsareal. Inden for arealet er der større sandsynlighed for fund af 

fortidsminder.  

Inden for undersøgelsesbufferen af nyanlæg til Parkvej – Alternativ B ligger et be-

skyttet sten- eller jorddige syd for Pårup, som krydser hele bufferen.  

Jordbundsforhold 

Vest for Bavnebakke ligger et område, som er V1-kortlagt og som to steder akkurat 

ligger inden for undersøgelsesbufferen. Der er dog tale om mindre områder. 

Landskab 

Dette løsningsforslag indebærer nyetablering af vej i et grønt område, og vil have 

den største landskabelige indvirkning, da der ikke findes vej eller andre stræk-

ningsanlæg i forvejen. Landskabet er relativt fladt og indvirkningen på landskabet 

vil derfor være større. En større del af vejen vil dog skærmes af vegetation fra den 

eksisterende vej, hvorfor indvirkningen for beboere langs Pårupvej vil være min-

dre.  
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3.4 Overfladevand og grundvand 

Dette afsnit kan læses sammen med Kortbilag ”Drikkevandsinteresser”.  

Generelt gælder det, at undersøgelsesbufferen syd for Pårupvej er beliggende i et 

område med drikkevandsinteresser, mens området nord for er beliggende i område 

med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Afledning af vejvand skal ske i henhold 

til kommunens anvisninger og således at drikkevandsinteresserne i området ikke 

forurenes. Kommunen kan i forbindelse med tilladelse til udledning af vejvand, 

stille særlige vilkår som eksempelvis at udledningen skal ske gennem olieudskiller 

og sandfang.  

Anlægsarbejder som forudsætter midlertidig sænkning af grundvandsspejl inden 

for 300 meter af grundvandsboringer kræver en tilladelse fra vandforsyningslovens 

§ 26 (se myndighedsplan punkt 15) som søges hos Gribskov Kommune.  

For mulige indvirkninger på søer og vandløb henvises til afsnit 3.2.  

3.4.1 Løsning – Nyanlæg til Ålekistevej og breddeudvidelse 
til Parkvej – Alternativ A 

Der ligger ingen boringer inden for undersøgelsesbufferen af løsningen for nyan-

læg til Ålekistevej. Der ligger dog to boringer inden for 300 meter af undersøgel-

sesbufferen. Det ene umiddelbart øst for den nordligste grænse af bufferen ved 

Ålebrogård og et ca. 250 meter øst for undersøgelsesbufferen ved Frydenhøj.  

3.4.2 Løsning – Nyanlæg til Parkvej – Alternativ B 

Inden for undersøgelsesbufferens vestlige side ligger en vandforsyningsboring ca. 

200 meter vest for Bavnebakke. Såfremt anlæg af vejen vil påvirke denne boring 

og resultere i sløjfning af denne, skal der søges om dispensation jf. kapitel 6 i bo-

ringsbekendtgørelsen (Se myndighedsplan punkt 16). Sløjfningen kan først ske 

efter frivillig aftale eller eventuel ekspropriation.  

Ved Ålebrogård ca. 200 meter øst for undersøgelsesbufferen ligger en vandboring.  

3.5 Støj og vibrationer  

Anlægsfase  

I anlægsfasen vil der forekomme støj fra transport med dumpere/lastvogne og øvri-

ge arbejder med entreprenørmaskiner. Arbejdskørsel i anlægsfasen vil så vidt mu-

ligt søges begrænset på de lokale veje. 

Støjen fra en typisk entreprenørmaskine er LWA=105-110 dB (kildestyrke) under 

normal drift. Dette svarer til et støjniveau på 65-70dB(A) i afstanden 20 m over 

plant terræn. 

For boliger tæt på vejen vil entreprenørmaskinerne i perioder kunne være markante 

støjkilder. Generelt vil støjen dog være begrænset til kortere perioder, idet anlægs-

arbejderne flytter sig langs linjeføringen. 
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Vibrationsgener vil kunne opstå som følge af ramning eller vibrering af spunsvæg-

ge samt transport med tunge lastvogne og entreprenørmaskiner. 

Anlægsarbejdet skal tilrettelægges, herunder gennem krav til entreprenørerne, så 

vejens naboer generes mindst mulig under anlægsarbejderne udførelse. Det kan 

imidlertid ikke udelukkes, at der i et vist omfang vil forekomme støj- og vibrati-

onsgener. 

I forbindelse med detailprojektering og tilrettelæggelse af anlægsarbejdet skal der 

tages mest muligt hensyn til begrænsning af støj og vibrationer, så vejens naboer 

generes mindst mulig under anlægsarbejderne.  

I forbindelse med tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, etablering af arbejdspladser og 

ved væsentlige ændringer skal vejens naboer informeres om forventede aktiviteter 

og tidsperioder. 

Der vil blive taget stilling til, om der skal etableres lokale afværgeforanstaltninger 

ved arbejdspladserne og hvilke krav der kan stilles til entreprenørerne for at be-

grænse støj- og vibrationsgener mest muligt. 

Ved vurderingerne er det forudsat at anlægsarbejderne gennemføres på hverdage i 

dagtimerne. 

Driftsfase 

Vurderingerne af de to alternative løsninger er baseret på trafikdata fra "Trafikkata-

log, Trafikforbindelse mellem Græsted og Gilleleje, december 2014". 

Fremtidig situation: ÅDT 6.500, 80 km/t på såvel ny som eksisterende vejdel 

Referencesituation: ÅDT 5.800, 60 km/t sydlig del og 80 km/t nordlig del (nord for 

Ålekistevej) 

I begge situationer er forudsat en tungbilsandel på 10%. 

3.5.1 Løsning – Nyanlæg til Ålekistevej og breddeudvidelse 
til Parkvej – Alternativ A 

Anlæg 

På nyanlægsdelen vurderes det, at der ikke vil være boliger, som ligger i en afstand 

kortere end 20 m, og dermed belastet af anlægsstøj. 

På den eksisterende vejstrækning nord for Ålekistevej vurderes 6 boliger at ligge i 

en afstand kortere end 20 m og dermed belastet af anlægsstøj. 

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke vil forekomme ramning eller 

vibrering af spunsvægge 
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Drift 

På nyanlægsdelen vurderes det, at der kan være en enkelt bolig, hvor de vejledende 

grænseværdier overstiges, men dette afhænger af hvordan vejen ligger i forhold til 

terræn.  

På den eksisterende vejstrækning nord for Ålekistevej vil 8-9 boliger have et støj-

niveau over de vejledende grænseværdier, hvoraf 8 også i referencesituation vil 

have et støjniveau over de vejledende grænseværdier. Forskellen på mellem den 

fremtidige situation og referencesituation er forudsat samme tungbilsandel og ha-

stighed ca. 0,5 dB – en ændring under den hørbare grænse. 

Langs Pårupvej mellem Omfartsvejen og Ålekistevej vil der ske en markant reduk-

tion af støjniveauet. 

3.5.2 Løsning – Nyanlæg til Parkvej – Alternativ B 

 

Anlæg 

På nyanlægsdelen vurderes at der ikke være boliger som ligger i en afstand kortere 

end 20 m, og dermed belastet af anlægsstøj. Her ses bort fra Græstedvejen nr. 78 

det vurderes nødvendig at ekspropriere. 

Ingen boliger på den eksisterende vejstrækning vil blive berørt af anlægsstøj. 

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der kan forekomme ramning eller 

vibrering af spunsvægge i forbindelse med passage af vådområdet vest om entre-

prenørfirmaets grund. Herved vurderes 2 – 5 boliger at blive belastet af anlægsstøj. 

Drift 

På nyanlægsdelen vurderes det at der kan være 2 – 5 boliger hvor de vejledende 

grænseværdier overstiges, men dette afhænger af hvordan vejen ligger i forhold til 

terræn. Ved 2 af disse boliger er grænseværdien i referencesituationen også er 

oversteget. 

Langs Pårupvej mellem Omfartsvejen og frem til vejnavneskifte til Græstedvejen 

vil der ske en markant reduktion af støjniveauet. 

3.6 Luft og klima 

3.6.1 Løsning – Nyanlæg til Ålekistevej og breddeudvidelse 

til Parkvej – Alternativ A 

Trafikalt vurderes dette scenarie at have gavnlig effekt på beboere langs Pårupvej, 

da en stor del af trafikken ledes væk fra denne. Den trafikale belastning på Pårup-

vej vil derfor mindskes sammen med den deraf afledte trafikstøj og lokale luftforu-

rening. Yderligere vil vibrationer fra tung trafik ikke forekomme i same grad da 

denne ledes øst om Pårupvej. 
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3.6.2 Løsning – Nyanlæg til Parkvej – Alternativ B 

Løsningsforslaget vil indebære at den trafikale belastning af den eksisterende vej-

strækning vil reduceres. Herved vil trafikafledt støj samt lokal luftforurening i om-

rådet mindskes da hovedtrafikken vil ledes vest om erhvervsområdet ved Bavne-

bakke. 

. 
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Bilag 1 Myndighedsplan

Version 1.0 Udkast

Oprettet af JOKC d. 27. marts 2017  = Ikke relevant

 = Sagsbehandling pågår

 = Tilladelse modtaget

1 VVM 

bekendtgørelsen

BEK 1440 

23/11/2016 

Gribskov Kommune Udarbejdelse af 

VVM-anmeldelse

Afgørelse om der skal 

udarbejdes VVM

X

For løsningen nyanlæggelse af vej til Ålekistevej skal der 

indsendes VVM-anmeldelse jf. bilag 2 punkt 11 d). 

For løsningen ved Pårupvej med forlægningen skal den 

anmeldes jf. bilag 2 punkt 14.

2 Statsekspropriations-

loven, § 11

LBK 1161 20/11/08

TRM 

(transportministeri

et).

Anmodning om 

tilladelse til 

foretagelse af 

ekspropriation

Ekspropriation af 

ejedom(me)

X

Omfanget af ejendomme der skal eksproprieres er 

afhængig af løsningen 

3 Statsekspropriationsl

oven § 13, stk 2. 

LBK 1161  20/11/08

FødevareErhvervst

yrelsen

Anmodning om 

udtalelse 
-

Aktuel såfremt der er behov for jordfordeling ved de 

afkårne markarealer mellem ny vej og banen. 

4 Landbrugsloven, § 29

LBK 27 04/01/2017 

Oprettelse af 

landbrug

Omlægning af jorder 

mellem landbrug

NaturErhvervstyrel

sen 

Ansøgning i 

henhold til 

landbrugsloven

i forbindelse med 

jordfordeling

Tilladelse fra 

NaturErhvervstyrelse

n 

-

Kun aktuel såfremt der skal ske jordfordeling af de 

afkårne arealer mellem den nye vej og banen. 

5 Vejloven, § 16

LOV nr 1520 af 

27/12/2014 

Gribskov Kommune Ansøgning om 

godkendelse af vej- 

og stigeometri

Kommunen har 

godkendt projketet. 
X

6 Naturbeskyttelseslov

ens § 3 jf. § 65

LBK 121 26/01/2017 

Gribskov Kommune Ansøgning om 

dispensation 

Dispensation til at 

ændre i tilstanden af 

beskyttet natur; sø, 

mose, eng
X

Kun aktuel såfremt § 3-områder påvirkes ved det 

endelige vejprojekt. 

7 Naturbeskyttelseslov

en § 16 - jf. § 65

LBK 121 26/01/2017 

Beskyttelseslinjer

Gribskov Kommune Ansøgning om 

dispensation

Dispensation af 

vejanlæg inden for 

åbeskyttelseslinjen

-

Kun aktuel såfremt der anlægges inden for zonen.

8 Naturbeskyttelseslov

en § 20 

LBK nr 121 af 

26/01/2017 

Godkendelse af 

offentlige vejanlæg 

og af ledningsanlæg 

m.v. i det åbne land

Gribskov Kommune Anmodning om 

(princip)godkendel

se. 

(Princip)godkendelse 

af anlæggene 

-

9 Vandløbsloven § 64, 

stk 2

LBK 127 26/01/2017 

Ændring af 

bestående 

afvandingsforhold

(Jf. 

Statsekspropriationsl

oven, § 13 LBK 1161  

20.11.08 og 

Bekendtgørelse om 

regulering og 

restaurering af 

vandløb

BEK 1436 af d. 

11.12.2007)

Gribskov Kommune Forhandling med 

vandløbsmyndighe

d (afholdelse af 

vandsynsforretnin

g).

Udtalelse fra 

kommunen

X

Kun aktuel såfremt der skal ske ekspropriationer. 

10 Naturbeskyttelseslov

en § 18 - jf. § 65

LBK 121 26/01/2017 

Beskyttelseslinjer

Gribskov Kommune Ansøgning om 

dispensation

Dispensation af 

vejanlæg inden for 

beskyttelseszone af 

fortidsminde
X

100 meter beskyttelseslinje omrking stenkisten i Pårup.

11 Vandløbsloven § 17

LBK 127 26/01/2017 

Gribskov Kommune Ansøgning om 

tilladelse til 

regulering/omlæg

ning af vandløb 

Tilladelse

X

Afhængig af løsningen for krydsning af vandløbet. 

12 Vandløbsloven § 47

LBK 127 26/01/2017 

Gribskov Kommune Ansøgning om 

tilladelse til 

regulering af 

vandløb 

Tilladelse

X

Afhængig af vejløsningen for krydsning af vandløbet.

13 Museumslovens § 29 

a 

LBK nr. 358 af 

08/04/2014

Gribskov Kommune Ansøgning om 

dispensation om 

ændring i tilstand 

af beskyttede sten- 

og jorddiger

X

For Pårupvej er det afhængig af endelig vejprojekt. 

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

Nødvendige tilladelser i alle faser

N
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n
læ

g 
ti

l 

Å
lk
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j

Nr.

Lovgrundlag med 

bemærkninger

Myndighed Handling Resultat Sendt Modtaget Ansvar

COWI/Kunde

Bemærkninger Aktuel for Forventet 

sagsbehandlingstid

P
år

u
p
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j
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14 Miljøbeskyttelseslov

ens § 19 og § 28

LBK nr 1189 af 

27/09/2016 

GribVand A/S Ansøgning om 

tilladelse til  

afledning af 

vejvand til 

eksisterende 

afvandingssystem. 

Tilladelse Kun aktuel såfremt vejvand ledes til eksisterende 

afvandingssystem. 

15 Vandforsyningsloven

s § 26 og 27 

LBK 125 26/01/2017 

Midlertidig sænkning 

af grundvandsstand i 

forbindelse med 

bygge- og 

anlægsarbejder.

Gribskov Kommune Anøgning om 

tilladelse

Tilladelse

X

Kun aktuel for midlertidig grundvandssænkninger på 

over 100.000 m3 eller midlertidig grundvandsænkning 

inden for 300 meter af en grundvandsboring. 

16 Boringsbekendtgørel

sens kapitel 6

BEK nr. 1260 af 

28/10/2013

Gribskov Kommune Anmeldelse om 

sløjfning af boring

Godkendelse til 

sløjfning af boringer 

og brønde -

Kun aktuel hvis drikkevandsboring i udkant af 

undersøgelsesbuffer sløjfes.

17 Kommunens 

retninslinjer for 

jordhåndtering

Gribskov Kommune Fremsendelse af 

jordhåndteringspla

n

Godkendelse af 

jordhåndteringsplan
X

Kun aktuel ved bortskaffelse af jord, eller flytning af jord 

mellem matrikler. 

18 Jordforureningsloven

s § 8

LBK 1190 27/09/2016 

Ændret anvendelse 

af kortlagt areal

Gribskov Kommune Ansøgning om § 8 

tilladelse - flytning 

af forurenet jord

Tilladelse

X

Kun aktuel ved bortskaffelse af jord fra forurenet 

område. 

19 Jordforureningsloven

s § 50

LBK nr 1190 af 

27/09/2016 

Jf. Bekendtgørelse 

om anmeldelse og 

dokumentation i 

forbindelse med 

flytning af jord.

BEK 1479 12/12/07

Anmeldelse af 

flytning af jord / 

forurenet jord

Godkendelse til 

flytning af jord

2-3 måneder

X

Kun aktuel ved bortskaffelse af jord, eller flytning af jord 

mellem matrikler. 

20 Lov om offentlige 

veje (vejloven) §70

LOV 1520 

27/12/2014

Gribskov Kommune Ansøgning om 

tilslutning af veje 

og stier til 

offentlig vej. X

21 Færdselsloven § 95, 

stk. 3

LBK 38 05/01/2017 

Politiet og

Gribskov Kommune

Godkendelse af 

skilte- og 

afstribningsplaner  

for driftsperioden 
x

22 Lov om offentlige 

veje (vejloven) §§ 

101, 102 

LOV 1520 

27/12/2014

Gribskov Kommune Entreprenør 

ansøger tilladelse 

til anlægsarbejde 

og særlig råden 

over vejanlæg - 

gravetilladelse

X

23 Lov om private 

fællesveje §§ 11 og 

27 

LBK 1234 04/11/2015 

Gribskov Kommune Ansøgning om 

tilslutning af veje 

og stier til private 

fællesveje. 
X

Kun aktuel såfremt der er private veje der skal tilkobles

24

Planlovens § 35

LBK 1529 23/11/2015  

Landzoner

Gribskov Kommune Ansøgning om 

tilladelse til 

ændring af 

arealanvendelse

Tilladelse

x

Aktuel såfremt der etableres arbejdsplads med 

materialeoplag og skurby m.m. af en varighed over 6 

uger og hvis der etableres regnvandsbassin. 

25 Byggeloven

LBK 1178 23/09/2016  

Gribskov kommune Tilladelse til 

nedrivning af 

ejendomme

Tilladelse

X

Kan blive aktuel afhængig af det endelige forløb af vejen. 

26 Bekendtgørelse om 

miljøregulering af 

visse aktiviteter 

(Miljøaktivitetsbeken

dtgørelsen)

BEK nr 467 af 

23/05/2016 

Gribskov Kommune Accept af 

støjhåndtering

Accept af 

støjhåndteringsplan 

modtaget fra  

kommunen

X

Anlægs og driftsfase.

-

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X










