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VVM-ANMELDELSE
Gribskov Kommune ønsker at etablere en ny vejstrækning mellem Græsted og
Gilleleje. Projektet er nærmere beskrevet i Tra?kkatalog - rra?kforbindelse mel-
lem Græsted og Gilleleje - videreførelse af vejforbindelse fra Ålekistevej til Park-
vej, COWI 2014. Miljøforhold er nærmere beskrevet i Bilag B i samme doku-
ment. Dette dokument udgør WM-anmeldelse for projektet.
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Figur 1 Undersøgelsesbuffer omkring de to løsningsforslag.
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Anmeldeskema

Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (WM) i medfør af lov om plan-
lægning

Basisoplysninger Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se Trafikkatalog - tmfikforbindelse mellem Græsted og Gilldeje - videreførelse af vejforbindelse fra
Ålekistevej til Parkvej, cow: 2014

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
'l1f.nr.: 7249 6000
E-mail: borgerservice@gribskov.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Vibeke Meno
Gribskov Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
T|f.nr.: 7249 6321
E-mail: vrneno@gribskov.dk

Projektem adresse, matr. nr. og ejerlav Slraekningsanlaeg mellem Grasted og Gilleleje. Se kort herover for placering

Projektet berører følgeide kommune eller kommuner
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tæn-
kes påvirket af projektet)

Gribskov Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 — Målestok angives Se ovenfor

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning
af anlaegget og projektet (vedlægges dog ikke for stræk-
ningsanlæg) Der er tale om et strækningsanlæg

Kort målestok 1:10.000

Forholdet til WM reglerne Ja Nej

. . . Hvis ja, er der obligatorisk WM-pligtigt.
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse X Angiv punktet på bilag l:

httpzllprnj-H« 30H: , u.. Project ‘ ""1 WMNVM-unmuld-IMIWM-anmuldalsc uy ve; Græsted - Gslkinjmdocx
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Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse x

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Punkt 10d, lnfrastmkturanlaeg, Anlæg af veje
Punkt 13, Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1

eller 2

Projektets karakteristika kens:

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet om-
fatter angives navn og adresse på de eller den pågældmde
ejer, matr. nr og ejerlav

Løsningerne krydser adskillige malrikler med forskellige ejerforhold.

2. Arealanvendelse efter projektels realisering
Det fremtidige samlede bebyggede aræl i ml
Det fremtidige samlede be-faestede areal i m2

lalternativ A bliver vejstrækninger! ca. 4,5 km lang, rivoraf de ca. 3 km er nyanlæg og de 1,5
km er opgradering af eksisterende vejstrækning.
[alternativ B bliver vejstrækningen ca. 4,2 km hvor hde strækningen er nyanlæg.

Den opgraderede/nye vej får en kronebredde på 11 meter, hvoraf den befæstede del vil være
B meter.

Hvorved det befæstede areal for alternativ A vil vaere ca. 36.000 mi, hvoraf de ca. 12.000 m?
er opgradering af eksisterende vej og for alternativ B vil det befæstede areal være ca. 33.500
m1.

3. Projektets areal og volumenmaassige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med pro-
jektet og i givet fald hvor meget i m

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Projektets bebyggede areal i m?

Projektets nye befæstede areal i m1

Projektets samlede bygningsmasse i m3

Projektets maksimale bygningshøjde i m

Der er ikke behov for pennanmt grundvandssænkning.

Ca. 5 ha for alternative A og ca. 4,5 ha for alternative B.

0 mi

Ca. 24.000 ha for alternativ A og ca. 33.500 m? for alternativ B.

0 m

Om

4. Projektets behov for råstoffer I anlægsperioden

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: ‘Fl etablering af vejen vil der være behov for brug af grus til fundering af vejen, samt grus og
[stenmatenaler til asfalten samt oliegrodukter. Grus er ikke en fornvbar ressource, hvilket

http:l/projIct5.cowiporK3I.corrzlps/A095830/DacurnuntsfO3 Project documents/Gl VV'M,’VVM-Inmcldnlsu/Vvwlvanmcldulsc ny VI] Græsted - Gilltlcjmdocx
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Vand- mængde i anlægsperioden

Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Spildevand - mængde og type i anlaegsperioden

Håndtering af regnvand i anlægsperioden

Anlægsperiodm angivet som mm/åå - mm/åå

der ifølge Råstofloven (LBK nr 657 af 27/05/2013) skal tags hensyn til. Der vil så vidt muligt
blive anvendt grus fra lokale råstofområder, så transporten minimeres. Det samlede forbrug af
grus vurderes dog ikke at udgøre et ressourcemæssigt problem, hverken i regionen eller på
nationalt plan.
I mindre omfang skal der benyttes cement, stål m.v.

Der vil være et mindre forbrug af vand fra skurbyen. Mængden vurderes ikke at blive af væ-
sentlig størrdse.

I anlægsfasen vil projektet bidrage med mindre mænger af forskellige typer affald i form af
opbrudt asfalt samt overskudsjord og have/park affald fra selve anlægsarbejdet, affald fra
skurby og lignende.

Under anlægsarbejdet vil der være behov for at tilslutte kloakledninger fra skurby ül hovedled-
ning. Den forventede mængde spildevand afhænger af mandskabets størrelse. Mængden vur-
deres ikke at blive af væsentlig størrelse. Spildevand udledes ikke direkte til vandløb, sø eller
hav.

Regnvand på arbejdsarealer vil nedsive. Hvor det er nødvendigt at lede regnvand til recipient,
vil det blive sikret, at der ikke sker forurening af vandløbet med suspenderet stof. Metoden vil
blive detailplanlagt af den udførende entreprenør.

Forventeligt april 2019 - marts 2021

Projektets karakteristika _|'I'elcst
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5. Projektets kapacitet for så vidt angâr flow ind og ud samt angivelse af place-
ring og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i dri?sfasen:
Råstoffer - type og mængde i driltsfasen
Mellemprodukter - type og mængde i dri?sfasen
Færdigvarer - type og mængde i drifrsfasen
Vand - mængde i driftsfasen

Ikke relevant

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

De' vil ikke forekomme farligt eller andet affald i dri?sfasen.

Vejvand vil blive alledt til nærliggende recipient (Søborg Kanal). Kommunen kan
stille vilkår om udledning, eksempelvis etablering af sandlang mv.

http:flpro]ccts.cawiponll.cnmjps/AUQGEED/Documents/DB Project documents/Di WHANM-anmcldclse/WM-anmlldulse ny ve) Græsted - Gillllejmdorx
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Projektet: karakteristika
7. Forudsaetter projektet etablering af selvstændig
vandforsyning?

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af stan-
dardvilkår?

9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne stan-
dardviikâr? Hvis »nej« angives og begrundæ hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet afBREF_dokumentef, Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF- Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne over-
dokumenter? holdes.

;§r'1EL::;'I:?§‘°t e” “de af “ægget “fattet af BAT' x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

'Projektets karakteristika N ekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT- Hvis »nej« angives og begrunds hvilke BAT-konklusioner,der ikke vil kunne overhol-
konklusioner? ds.

Hvis »ja« angivæ navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendt-
gørelser. .

14. Er projektet omfattet af m eller flere af Miljøstyrel-
sens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Hvis »nej« gå til pkt. 17.

Vejledning 4/2007 Støj fra veje. Desuden forudsættes det, at kommunens grænse-
værdier for støj ved anlægsarbejde overholdes.
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

I anlægsfasen vil der forekomme støj fra transport med dumpere/lastvogne og øvrige
arbejder med entreprenørmaskiner. Arbejdskørsel i anlægsfasen vil så vidt muligt
søges begrænset på de lokale veje.
støjen fra en typisk entreprenønnaskine er LWA=105-110 dB (kildestyrke) under

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende normal drift. Dette svarer til et støjniveau på 65-70dB(A) i afstanden 20 m over plant
grænseværdier for støj og vibrationer? terræn.

For boliger tæt på vejen vil entreprenørmaskineme i perioder kunne være markante
støjkilder. Generelt vil støjen dog være begrænset til kortere perioder, idet anlægsar-
bejdeme flytter sig langs linjeføringen.
Vibrationsgener vil kunne opstå som følge af ramnlng eller vibrering af spunsvægge
samt trans rtmed tun elastv ne entre ren rrnaskiner.

http://Pro)Icts.cowlportaI.comlps/A096830IDocumInts/03 Project doeumunls/Ol WMNVM-InrnoldllslNvM-anmeldclsc ny ve) Græsted - Gillolojmdoczr
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nlægsarbejdet skal tilrettelægges, herunder gennem krav til entreprenørerne, så
vejens naboer genera mindst mulig under anlægsarbejdeme udførelse. Det kan imid-
lertid ikke udelukkes, at der i et vist omfang vil forekomme støj- og vibrationsgener.
I forbindelse med detailprojektering og tilrettelæggelse af anlægsarbejdet skal der

ges mest muligt hensyn til begrænsning af støj og vibrationer, så vejens naboer
generes mindst mulig under anlægsarbejderne.
[forbindelse med tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, etablering af arbejdspladser og
ved væsentlige ændringer skal vejens naboer infonneres om forventede aktiviteter og
tidsperioder.
Der vil blive taget stilling til, om der skal etableræ lokale afværgeforanstaltninger ved
arbejdspladserne og hvilke krav der kan stilles til entreprenørerne for at begrænse
støj- og vibrationsgener mæt muligt.

ved vurderingeme er det forudsat at anlægsarbejdeme gennemføre-s på hverdage i
dagtimerne.

Altemativ A
På nyanlægsdelen vurderes at der ikke være boliger som ligger i en afstand kortere
end 20 rn, og dermed belastet af anlægsstøg.
På den elsisterende vejstraekning nord for lekistevej 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.

Alternativt B

På nyanlægsdelen vurderes at der ikke være boliger som ligger i en afstand kortere
end 20 rn, og dermed belastet af anlægsstøj. Her ses bort fra Græstedvejen nr. 78
det vurdere nødvendig at ekspropriere.
Ingen boliger på den eksisterende vejstrækning vil blive berørt af anlægsstøj.

På det foreliggende gmndlag vurderæ det at der kan forekomme ramning eller vibre-
ring af spunsvægge i forbindelse med passage af vådomrâdet vest om entreprenør-
?nnaets grund. Herved vurderes 2 - 5 boliger at blive belastet af anlægsstøj.

16' V" det samlede anlæg' "år projektet er udført' kun_ Hvis »nej« angives overskridelse-is omfang og begrundelse for overskridelsen

ne overholde de vejledende grænseværdier for støj ogVibra?oner? Vurderingeme af de to alternative løsninger er baseret på tra?kdata fra Tra?kkatalog,
ra?kforbinddse mellem Græsted og Gilleleje, december 2014".

h?p:I/projects.cowiportal.com,'ps]AO96830/Documlntsfo? Project documents/ol VVMNVM-InmIldo|sINVM-Inmeldllse ny vej Grlaslnd - Gillticjmdncx
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Frantidig situation: ÅDT 5.500, so lcm/t på såvel ny som eksisterende vejdel
Referencesituaiton: ÅDT 5.800, 60 km/t sydlig del og 80 km/t nordlig del (nord for Åle-
kislaevej)
I begge situationer er forudsat en tungbilsandel pâ 10%.

Alternativ A
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 lil
erræn.

På den eksisterende vejstrækning nord for Ålekistevej vil 8-9 boliger have et støjniveau
over de vejledende grænseværdier, hvoraf B også i referencesituation vil have et støjni-
veau over de vejledende grænseværdier. Forskellen på mellem den fremtidige situation
og referencesituation er forudsat samme tungbilsandel og hastighed ca. 0,5 dB - en
ændring under den hørhare grænse.
Langs Pårupvej mellem Omfartsvejen og Ålekistevej vil der ske en markant reduktion af
støjniveauet.

Alternativ B

På nyanlægsdelen vurderes det at der kan være 2 - 5 boliger hvor de vejledende
grænseværdier overstiges, men dette afhænger af hvordan vejen liggeri forhold til

ræn. Ved 2 af disse boliger er grænseværdien I referencesituationen også er over-
steget.
Langs Pårupvej mellem Omfartsvejen og frem til vejnavneskilte til Græstedvejen vil der
ske en markant reduktion af støjniveauet.

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller
bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

- BEK nr. 1233 af 30/09/2016. Bekendtgørelse om vurdering og styring af luflkvaliteten
- BEK nr. 1458 af 07/12/2015. Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra
mobile ikke-vejgående maskiner mv.
- BEK nr. 9316 af 03/03/2006. Bekendtgørelse om detaiiforskrifter for køretøjers indret-
ning og udstyr.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger,
regler og bekendtgørelser om luftforurening?

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledendegreen “her for lu?fomrening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejle-dende grænseværdier for luftforurening., Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
støvgener
I anlægsperioden?

Der kan i forbindelse med etablering af vejen forekomme støvgener lokalt.

I driltsfasen?

http:I/projIct5.cowiporul.camj'pslA09653DlDucuments/03 Project documents/O! wMNvM-anrnoldelselwM-anmoldelso ny vej Græsted - Gillllojmducx
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Projektets karakteristika a ekst
21. Vil projektet give anledning til Iugtgmer eller øgede
lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angivs omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for
.belysning som i aften og nattetirner vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Rundkørslerne vil være belyst i driflsfasen. Lyset vil være fokuseret mod vejbanen.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december
2006?

‘PI'0jdH'.EtS placering
Hvis »nej«, angiv hvorfor:
Projektet berører ikke lokalplanlagte omrâder. Dog ligger undersøgelsesomrâdet for
en alternative vejføring vat om erhvervsomrâdet i Pårup inden for lokalplanområ-

det.

24. Kan projektet mmmes inden for lokalplanens gene-
relle formål?

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende
bygge- og beskyttelseslinjer?

Hvis »ja« angiv hvilke:
Åbeskyttelseslinjen

Der vil ikke være behov for at begrænse den nuværende anvendelse, men en ny
vejstrækning kan - som følge af tra?btaj — have betydning for mulige fremtidige
anvendelser, eksempelvis kan er være behov for ekspropriering af en bolig.

26. Indebærer projektet behov for al: begrænse anven-
delsen af naboarealer?

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anven-
delsen af udlagte råstofområder?

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnaerheds-
zonen?

[Projektets placering u ekst 'l
29. Forudsætter o‘ektet dnin af skov? I

http:/larajIcts.cowiportal.camJpsfA09683OlDocumunts/03 Project documcnts/O1 VVMl\NM-Inmeldulsu/VVM-Inmlldulsa ny va) Græsted - Gilhlejmdocx
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(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er større end 'h ha og
mere end 20 m bredt.)

30. Vii projektet være i strid med eller til hinder for
realiseringen af en rejst fredningssag?

31. Afstanden fra projektet i luniinje til nærmeste be-
skyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 3.

0-meter. Vejforløbet krydser en § B-beskyitet mose ved Tammosegård, og forb-
bet nær andre. Derudover krydser den flere §3 beskyttede vandløb

Søer og vandhuller samt moser kan indeholde padder, ligesom våde enge og mo-
seområder kan være fourageringssteder og opholdsområder for padder i sommer-
halvåret.
Påvirkning kan undgås ved forudgående undersøgelse og vurdering af padders
'lstedeværelse Det ?ndes sandsynligt, at der findes særligt beskyttede Bilag IV-

padder i lokaliteteme som påvirkes. Påvirkningen vurderes størst for Alternativ B.

32. Rummer § 3 omrâdet beskyttede arter og i givet
fald hvilke?

33. Afstanden fra projektet i luitlinje til nænnüte fre-
dede område.

1100 rn lil fredede områder i Græsted bymidte (herunder bl.a. angivelser omkring
Græsted Præstegård)

34. Afstanden fra projektet i Iu?:|inje til nærmeste Habi-
tatornrâde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesom-
råder og Ramsaromräder).

35. Vii det samlede anlæg som følge af projektet kunne
overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller
havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010
og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 sarrrt

kvalitetsmålsætningen i vandplanen?

36. Er projektet placeret i et område med særlige drik-
kevandinteresser?

37. Er projektet placeret i et område med registreret
jordforurening?

Ca. 2 - 3 km til Natura 2000-omrâder mod såvel nord og syd (Gribskov samt kyst-
vandene).

Regnvand fra kørebanen indeholder forurenende stoffer, der german vejens grøf-
er ledes til recipienter. Der vil i udledningstilladelsen blive stillet vilkår således at

udledningen kan overholde kvalitetskravene.

Ja, ser nænnere beskrivelse i Bilag B i Tra?kkatalog - Ira?kforbindelse mellem
Græsted og Gilleleje - videreførelse af vejforbindelse fra Ålekistevej til Parkvej,
COWI 2014

Projdrtels placering
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det
ansøgte må forventæ at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet
(Kumulative forhold)?

39. Vil den forventede miljøpâvirkning kunne berøre nabolande?

40. En bskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, fo-
?reb e eller raense væsentl e skade! e virknin er for mr
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Der vil være behov for at dispensere fra en âbeskyttelsæ-
iinje på den østllgste del af vejstrækningen. Dispensation
skal saga hos kommunen.

Anlægsarbejdet skal tilrettelægges, så eventuelle padder
eller levesteder for padder ikke skada. Endvidere bør
mulige levesteder undersøges for konkret at sikre, at der
ikke sker skade på individer eller levesteder. Det etable-
res erstamingsvandhuller.

Anlægsarbejdet skal tilrettelægges, herunder gen-
nem krav til entreprenøren-ie, så vejens naboer
generes mindst mulig under anlægsarbejdeme
udførelse. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der
iet vist omfang vil forekomme støj- og vibrations-
gener.

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 tilrettelaeggdse af anlagsarbejdet, etablering af arbejdspladser og ved væsentlige ændringer skal vejens naboer informeres om for-
ventede aktiviteter og tidsperiode'. Der vil blive taget stilling til, om der skal etableres lokale afværgeforanstalbiinger ved arbejdspladserne og hvilke
krav der kan stillæ til entreprenøreme for at begrænse støj- og vibrationsgener mest muligt.

Ingen af iøsningeme berører store områder med kortlagte jordforurenede områder. Lettere forurenet jord vil blive genanvendt til vejanlægget. Ved evt.
behov for bortskaffelse af forurenet jord, skal det ske efter tilladelse fra myndighederne til godkendt modtager.

41. undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysrjnger.

' 0/7,- u.
)« ,k

Dato: 3 j f 7) Bygherre/anmelder: “i hd (‘J
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Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der hen-

vises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattæ af. Bygherren skal

ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne

miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gullgrøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og

dermed være WM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for WM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for WM-pligt. Hvis feltet er sort, kan

spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. wM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. Ide flste tilfælde vil kommunen være WM-myndighed.

Bygherræ eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig

myndighed.

http:I,‘pro]Icts.cowiportaI.cam,lps/'AO9683DIDon:urnontsI03 Project documents/DI WMNVM-enrneldelseNVM-enmeldelse ny vej Græsted - Gillclumdocx


