
Miljøscreening af

Forslag til lokalplan 512.16 for boligområdet
Skovgårdshave Syd i Helsinge



Generel orientering

Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med 
Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen A/S.

Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder.

I henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer, har kommunen vurderet, at 
Lokalplan 512.16 ikke skal miljøvurderes.

Afgørelsen er bekendtgjort efter lovens § 4 stk. 4 den xx.xx.201x, og afgørelsen samt selve 
miljøscreeningen kan ses [skriv hvor – henvis eks. til hjemmeside].

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der 
kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der 
kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Desuden kan Byrådets miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 
påklages til Naturklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.

Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen 
skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder 
et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse.

Yderligere vejledning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.



Forslag til Lokalplan 512.16 Boligområdet Skovgårdshave Syd, 
Helsinge
Planens formål og omfang:
At skabe rammerne for omdannelse af et tidligere atletikområde, planlagt til åben-lav 
bebyggelse, til et boligområde med tæt-lav bebyggelse og sikre en klar overgang mellem 
land og by. Planen omfatter et areal på ca. 13.532 kvadratmeter.



Skal planen miljøvurderes? Nej
X

Ja

Begrundelse / bemærkninger:
Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet og Gribskov 
Kommune vurderer derfor, at planerne ikke skal miljøvurderes. 

Dette begrundes med, at der er tale om omdannelse til et tæt-lavt boligområde, der ikke 
forventes at påvirke lokalområdet væsentligt anderledes end den nuværende planlagte 
anvendelse til åben-lav bebyggelse. Det gælder eksempelvis trafik, hvor der kun forventes 
en mindre stigning i mængden af biltrafik, samt miljø- og støjforhold, hvor alle vejledende 
grænser og krav forventes at kunne overholdes. Vandhåndteringen vurderes heller ikke at 
komme til at udgøre nogen miljømæssig belastning.



Indledende screening Ja Nej Bemærkninger

Fastlægger planen rammer 
for fremtidige 
anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet af 
lovens (LBK nr. 936 af 2009)
bilag 3 og/eller 4?

x

Planen fastlægger rammer for 
boligbebyggelse.

Kan planen påvirke et 
internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
væsentligt? x

Det natura 2000-område der ligger 
tættest på lokalplanområdet er område 
nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby 
Mose ca. 3 km fra projektområdet. 

Lokalplanen vurderes ikke at påvirke 
Natura 2000 området.

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

x

Planen fastlægger anvendelse af lokal 
karakter, gennem omdannelse af 
området fra planlagt åben-lav bebyggelse
til tæt-lav bebyggelse til boligformål.
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammen-

lignet 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 Et i dag nedslidt idrætsanlæg/grønt rekreativt 
område nedlægges, men med den nærliggende 
Toftehal er der fortsat idrætsfaciliteter i området.
Der var desuden i forvejen planlagt at der skulle 
opføres åben-lav bebyggelse i området  (se også 
under 'friluftsliv' nedenfor)

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn

x Veje og stier anlægges med handikapvenlig 
belægning og der sikres niveaufri adgang til alle 
boliger, friarealer og Toftehallens område. 

Friluftsliv/rekreative interesser x Uorganiserede aktiviteter og rekreative 
interesser i området påvirkes negativt, men 
aktiviteterne vurderes at have et så begrænset 
omfang, at det ikke er en væsentlig 
miljøpåvirkning.
Den offentlige stiforbindelse langs den nordlige 
del af området fastholdes og lokalplanen sikrer at
der etableres en række friarealer til ophold og 
leg.

Begrænsninger og gener 
overfor befolkningen
F.eks. tilgængelighed?

x Den eksisterende offentlige stiforbindelse i 
gennem området fastholdes. Dermed vurderes 
påvirkningen ikke at være væsentlig.

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

x Da der er tale om et boligområde, vurderes der 
ikke at være væsentlig påvirkning.

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)

Dyreliv Påvirkes områdets fauna? x Det vurderes ikke at lokalplanområdet udgør et 
væsentligt levested for nærområdets fauna eller 
fourageringsområde for disse.  

Planteliv Påvirkes områdets flora? x Der er ikke registreret sjældne planter indenfor  
lokalplanområdet.

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

x Der er ikke kendskab til forekomster af Bilag IV 
arter i området. 

I Danmarks Naturfredningsforenings app 
”NaturTjek” er der dags dato (03.11.2016) heller 
ikke registreret nogen arter inden for 
lokalplanområdet.

Vurdering i forhold til flagermus: 
Trærække:
Omkring atletikbanen i området er der en ca. 350 
meter lang trærække.
Træerne er formentlig plantet i forbindelse med 
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammen-

lignet 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
 

opførelse af skolen i 1970'erne.
Det vurderes ikke umiddelbart at træerne har en 
alder og dermed en størrelse, der kan huse 
flagermus som vinterkvarter. 
Trærækken kan benyttes som ledelinje i 
forbindelse med flagermus færden. Det vurderes 
ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, da 
trærækken bevares i lokalplanen.

Ældre idrætsanlæg:
Det kan ikke udelukkes at arealet bliver benyttet 
som fourageringsområde for flagermus.  
Umiddelbart udenfor læhegnet ligger åbne marker, 
disse områder bliver muligvis også benyttet i 
forbindelse med fødesøgning. Det antages derfor 
at der findes alternative fødesøgningsmuligheder i 
fald atletikbanen skal benyttes til andre formål.

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

x Natura 2000-området nr. 134 Arresø, Ellemose og 
Lille Lyngby Mose ligger ca. 3 km fra 
projektområdet. 

Lokalplanen vurderes ikke at påvirke Natura 2000- 
området.

Naturbeskyttelse jf. § 3 x I den vestlige del af matr. nr. 7 kz, Helsinge By, 
Helsinge ligger en mindre lavning på ca. 600 kvm. 
På besigtigelsestidspunktet den 06.10.2016 var 
der ikke vand på arealet. Arealet er domineret med
Tagrør, snerle sp. og dueurt sp.

Det vurderes at arealet ikke er omfattet af § 3 
(sø/mose).

Beskyttelseslinier x Ejendommen er ikke omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §15-19

Fredning x Ejendommen er ikke omfattet af fredning. 

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

x Lokalplanområdet ligger ikke i en økologisk 
forbindelse jf. Kommuneplan 2013-2025. 
Trærækken omkring  idrætsanlægget i området 
kan eventuelt benyttes som ledelinjer for 
flagermus i forbindelse med fouragering og 
transportflugt. Trærækken sikres med lokalplanen.

Skovrejsning/skovnedlæggelse x Der er ikke skov på arealet og området er hverken 
udpeget som skovrejsningsområde eller som 
område med uønsket skovrejsning.

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

x Uorganiserede aktiviteter og rekreative interesser i
området påvirkes negativt, men aktiviteterne 
vurderes at have et så begrænset omfang, at det 
ikke er en væsentlig miljøpåvirkning.
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammen-

lignet 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
 

disse områder?
Med lokalplanen bliver det samlede areal til grønne
områder reduceret. Der sikres dog arealer til 
indretning af en række grønne friarealer indenfor 
området.

Landskab og jordbund

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

x Der hvor lokalplanområdet grænser op til 
markerne, er der en række karakteristiske 
enkeltstående løvtræer med højtsiddende 
trækroner. Træerne er placeret med ca. 5-10 
meters mellemrum. Fremtidig beplantning i dette
område skal følge samme princip. Træerne 
markerer overgangen mellem by og land.

Geologiske særpræg x Den overvejende jordbundstype i området er 
smeltevandssand. Øst for området er der en 
lomme med ferskvandstørv, hvilket tyder på 
tidligere sø-dannelser og mulighed for vådere 
jordbundsforhold. I øst findes der moræneler og 
stik syd for det smeltevandsgrus. Der vurderes 
ikke at være særlige geologiske særpræg.

Jordforurening x Da der er tale om et boligområde, vurderes der 
ikke at være risiko for jordforurening.

Risiko for forurening x Da der er tale om et boligområde, vurderes der 
ikke at være risiko for forurening.

Jordhåndtering/flytning
Jord ind/ud, terrænregulering ect.

x Det relativt flade terræn bevares.

Vand

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

x Overfladevand svarende til en maksimal 
afløbskoefficient på 0,5 ledes til offentlig 
regnvandsledning til Ammendrup Å. Hvor der er 
trafik og parkeringsarealer forsynes afledningen 
med sandfang og olieudskiller. Der vurderes ikke 
at være ændringer i påvirkningen af Ammendrup
Å. 

Øvrigt overfladevand håndteres lokalt ved 
nedsivning.

Udledning af spildevand x Alt husspildevand ledes til Helsinge Renseanlæg.

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

x Lokalplanområdet ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) i 
indvindingsoplandet til Baunehøj vandværk. 
Nærmeste boring ligger i en afstand af 1,6 km.

Lokalplanen medfører, at befæstningsgraden for 
området øges, men samtidigt skal rent 
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammen-

lignet 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
 

overfladevand så vidt muligt søges nedsivet. 
Området udgør kun en meget lille del af oplandet
til vandværket. Der er i forvejen tilstrækkeligt 
med grundvand i området, således af ændringen 
i arealanvendelsen ikke udgør en risiko for 
indvindingen på Baunehøj vandværk.

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen
F.eks. nedsivning

x Vandindvindingen i området udnytter såvel sand-
som kalkmagasinet. Grundvandet er godt 
beskyttet mod nedsivning af forurening fra 
overfladen, idet de udnyttede magasiner er 
overlejret af over 15 meter ler.

Også området ved Gl. Tofteskolen må betegnes 
som ikke sårbart OSD-område. Lokalplanen 
muliggør kun etablering af mindre forurenende 
aktiviteter, hvorfor der ikke er risiko for 
forurening af grundvandsressourcen.  

Luft

Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt 
mm.?

x Et boligområde medfører sædvanligvis ikke 
luftforurening

Emissioner fra eventuel trafik til
og fra området 

x Den fremtidige trafik til/fra boligområdet 
vurderes til at blive lettere øget. Påvirkningerne 
fra emissioner vurderes dog ikke at være 
væsentlig.

Støj

Støj (både inden- og udendørs) x
Lokalplanen bevarer områdets status som 
"boligområde". Et boligområde er især støjfølsomt i
aften og nattetimerne samt i weekender, hvilket 
kan have betydning for den nærliggende 
virksomhed øst for lokalplanområdet.

Denne virksomhed skal i skel til det nye 
boligområde overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for ekstern støj fra 
erhvervsvirksomheder. Det nye boligområde falder 
ind under kategorien "Boligområder for åben og lav
boligbebyggelse", hvor følgende grænseværdier for
støj gælder: 
45 dB(A): mandag-fredag kl. 7-18 samt lørdag kl. 
7-14
40 dB(A): mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-
22 samt søn- og helligdage kl. 7-22
35 dB(A): alle dage kl. 22-7

For at sikre, at de vejledende grænseværdier for 
de nye boligområder overholdes, stiller lokalplanen
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammen-

lignet 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
 

derfor krav om, at bygherre i forbindelse med 
byggeansøgning for hvert byggeafsnit skal 
dokumentere, at de fastsatte grænseværdier for 
ekstern støj fra erhvervsvirksomheder er overholdt
ved alle de nye boliger. Såfremt grænseværdierne 
ikke kan overholdes, skal byggeherre træffe 
foranstaltninger, der gør, at grænseværdierne kan 
overholdes.

Dokumentationen skal foreligge som støjmålinger/-
beregninger baseret på realistiske 
modelberegninger udført som en "Miljømåling - 
ekstern støj" af et firma/laboratorium, der er 
godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af 
DANAK hertil.

Efter lokalplanens vedtagelse vil kommunen lægge
det nye boligområdes beliggenhed til grund for 
afgørelser i forbindelse med ændrede støjforhold 
hos nærliggende virksomheder. Dette sikrer, at de 
vejledende grænseværdier for støj ved de nye 
boliger også fortsat vil være overholdt.

Vibrationer x Vurderes ikke at være relevant i et boligområde.

Trafik

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

x Kørende trafik ankommer til lokalplanområdet fra
nord gennem Skovgårdshave. De eksisterende 
trafikale forhold er præget af den nærliggende 
erhvervsvirksomhed samt Toftehallen. På 
Toftehallens parkering er der afsætningsplads, så
trafikken kan flyde lettere. 

Den nye stamvej til området løber fra denne 
parkeringsplads, gennem den østlige del 
afSkovgårdshave til Skovgårdshave Syd. 

Ved etablering af boligområdet med tæt-lav 
bebyggelse må der forventes en let øgning af 
den eksisterende trafikmængde. Den fremtidige 
trafikale situation betyder, at der vil være 
spidsbelastning om morgenen og om aftenen når
beboere skal til og fra arbejde.

Støj/vibrationer x Der ventes personbefordring og ingen 
gennemkørende trafik, hvorfor påvirkningen ikke 
vurderes at være væsentlig 

Sikkerhed
For både bilister og de svage 
trafikanter

x Det kan være hensigtsmæssigt at udføre hævede 
flader på den nye stamvej hvor der er 
stikkrydsninger og hvor hastigheden ønskes 
nedsat. Der kan eventuelt opsættes zonetavle 
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammen-

lignet 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
 

E53/E54 med 30km/t ved indkørslerne til området.

Klimatiske faktorer

CO2-udledning x Udledning som følge af etablering af op til 35 
boliger med tilhørende trafik og aktivitet vurderes 
ikke at være væsentlig.

Påvirkes projektet af 
nuværende /fremtidige 
klimaændringer?

x Området er ikke et regn-indsatsområde jf. 
Kommuneplan 2013-25. Der er dog, i dele af 
området, i 2050 risiko for oversvømmelse fra 
kloaker ved en 100-års regnhændelse.

Oversvømmelsesrisiko x Der er ikke tidligere oplevet oversvømmelse 
inden for lokalplanområdet.

Lavbundsarealer x Ingen lavbundsarealer inden for 
lokalplanområdet.

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier x Eksisterende ejendom vurderes ikke at have 
nogen kulturhistorisk interesse.

Kirker x Der er ingen kirker i nærheden

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

x Der er ingen fredede eller bevaringsværdige 
bygninger i området.

Ressourcer og affald

Arealforbrug x Der er tale om eksisterende byzone. Omdannelse
til tæt-lav bebyggelse til boligformål er med til at
sikre, at der ikke alternativt inddrages 
landbrugsjord til boligformål andre steder i 
kommunen. 

Energiforbrug
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger

x Lokalplanen er ikke til hinder for at der kan 
etableres energivenlige løsninger.

Vandforbrug x Vandforbruges må forventes at stige som følge af
etablering af boliger i stedet for skole.

Produkter, materialer, råstoffer x Vil medføre et øget forbrug af råstoffer, 
materialer m.v. i anlægsfasen. Samlet set 
vurderes mængden at være meget begrænset.

Kemikalier, miljøfremmede 
stoffer

x Vurderes ikke at være relevant i et boligområde.

Affald, genanvendelse x Eksisterende stier bevares såfremt det ved 
nærmere undersøgelser viser sig muligt og 
hensigtsmæssigt. 

Visuel effekt

Kystnærhedszone x Området ligger udenfor kystnærhedszonen.
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammen-

lignet 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
 

Arkitektonisk udtryk x Nye bygninger skal arkitektonisk indpasses, så 
bebyggelsen fremstår harmonisk og helstøbt og 
der skabes en særlig identitet inden for området

Lys og/eller refleksioner/skygge x I lokalplanområdet er bebyggelsen ikke placeret 
op ad naboskel. Flere af disse nabohuse ligger 
også væsentligt højere end den nye bebyggelse i
området.

Der er ikke tale om nogen væsentlig gene for 
naboerne i forbindelse med lys/skygge eller 
refleksioner.

Udsigt/indblik
F.eks. i forhold til naboer

x Eksisterende nabobebyggelse ligger generelt 
højere end den fremtidige bebyggelse i 
lokalplanområdet.

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold x Med det nye boligbyggeri som lokalplanen skaber
rammer for øges boligudbuddet ifht. mindre (og 
dermed billigere) boliger i byen i et område hvor 
der er nærhed til friluftsaktiviteter, det åbne 
land, idrætsaktiviteter, handel, institutioner mm.

Påvirkning af erhvervsliv x Der åbnes mulighed for etablering af et meget 
lille antal virksomheder af ikke væsentlig 
karakter for byens øvrige erhvervsliv.



Vejledning til screening

Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 21. juli 2004. Den blev i 2007 
erstattet af LBK nr. 1398 af 22/10/2007. Denne indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en 
miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er for en 
række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og 
programmer først skal foretages en screening, for at finde ud af om planen eller projektet kan have en 
væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes. 

Indledende screening

Den indledende screening foretages for hurtigst muligt at afgøre, om man allerede indledningsvis kan 
afgøre at der skal laves miljøvurdering. Det skal der nemlig afgjort, hvis planen giver mulighed for 
anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 eller 4, eller hvis området omfattet af planerne, er 
beliggende inden for eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde og påvirker dette 
væsentligt. 

Er ingen af disse to betingelser opfyldt, skal det ved at anvende hele nærværende tjekliste, vurderes 
om planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget. 

Planens indvirkning på miljøet – den egentlige screening

Tjeklisten omfatter de parametre, der skal tages i betragtning ved screeningen af miljøpåvirkningerne. 
Ved afkrydsning foretages for hver enkel parameter en kvalitativ vurdering af planernes indvirkning på 
den pågældende miljøparameter.

For hver enkelt miljøparameter henføres miljøpåvirkningen til én af 3 forskellige muligheder:

– Ej relevant: Hvis koblingen mellem miljøparameter og en miljøpåvirkning af denne slet ikke giver 
mening. Ex. er miljøparameteren ”Skovrejsning” ikke relevant i en plan, hvor der skal opføres en 
bygning midt i en bymidte.

– Ej væsentlig: Hvis der er en indvirkning på miljøparameteren, men denne vurderes at være af 
mindre betydning eller helt ubetydelig.

– Væsentlig: Hvis der er en indvirkning på miljøparameteren og denne vurderes at være væsentlig.

Ved udfyldelse af tjeklisten stilles det overordnede spørgsmål: Hvilke konsekvenser får planens 
gennemførelse for de enkelte parametre, både i og uden for planområdet. For hver parameter med 
indvirkning er der plads til at beskrive disse nærmere mht. til eks.: 

– om indvirkningen er positiv eller negativ sammenlignet med hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan indvirkningen kan forebygges/undgås/begrænses eller sikres/understøttes/forstærkes.
– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. 
– Begrundelse for vurdering.
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.

På baggrund af screeningen afgøres det, om det skal resultere i en anbefaling af, om der skal 
udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Dette sker, hvis det vurderes at planen har en så væsentlig 
miljøpåvirkning, at der bør foretages en mere tilbundsgående miljøvurdering. Ved beslutning af, at der 
ikke skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som argumentation herfor, og skal efterfølgende 
bruges som dokumentation i sagen. 

Det er kommunen der efter en indledende høring af berørte myndigheder træffer endelig beslutning af 
om der skal laves en miljøvurdering på grundlag af selve screeningen og bygherres anbefaling.

Miljøvurdering

Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering,
og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen 
kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag eller beskrevet
med præcise henvisninger. 

Hvis det efter screeningen er blevet afgjort, at der skal foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten
som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen. De miljøparametre, der vurderes at kunne have 
en væsentlig indvirkning på miljøet – både positiv og negativt - skal indgå i den videre miljøvurdering. 
Dvs. ikke alle tjeklistens parametre skal indgå i en eventuel miljøvurdering, men kun de relevante.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113557
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