
Miljøscreening af:

forslag til Lokalplan 316.06 for Græsted stations- og
veterantogscenter 

med tilhørende

forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-25



Generel orientering

Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Fonden til drift af 
Nordsjællands Veterantog. 

Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder (tilføj evt. andre hørte parter)

I henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer, har kommunen vurderet, at Græsted

stationsområde ikke skal miljøvurderes. 

Afgørelsen har været til høring i Naturstyrelsen, Nordsjællands Museum og Danmarks 

Naturfredningsforening, der ikke har haft bemærkninger til kommunens afgørelse. 

Afgørelsen er bekendtgjort på Gribskov Kommunes hjemmeside den XX.XX.201X efter lovens § 4, 

stk. 4, hvor også selve miljøscreeningen kan ses. 

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

Screeningsskema til Miljøvurdering

Navn på planen: Lokalplan 316.06 for Græsted Veterantogscenter og stationsområde 
med tilhørende tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Planens formål og omfang:

Lokalplanen omfatter et område på ca. 1,2 ha beliggende ved Græsted Station og som nabo til 
eventpladsen i Græsted. Området omfatter matr. nr. 35 c, samt et delareal af matr. nr. 11 gk, 
Græsted by, Græsted.

Det bemærkes, at forslag til Tillæg nr. 5 for Kommuneplan 2013-25 omfatter et nyt 
rammeområde, som udover de ovenfor nævnte matrikler også omfatter matr. nr. 35 b, som 
ligger vest for baneområdet.

Lokalplanens formål er at skabe grundlag  for, at der kan opføres en vognhal til jernbanemateriel
med tilhørende sporforbindelse og drejeskive. Hallen skal udover opbevaring indrettes, således 
at der kan skabes publikumsadgang til den, og sådan at der på sporarealet  kan fremvises 
jernbanemateriel. Desuden er det hensigten at øge antallet af aktiviteter i stil med det årlige 
Græsted Veterantræf. I forbindelse med vognhallen kan der etableres servicefaciliteter til 
eventplads samt skoletjeneste mm. Egentlig istandsættelse og større reparation af 
jernbanemateriellet vil foregå i de eksisterende værksteder på vestsiden af banen, medens den 
nye vognhal kun i mindre omfang vil blive anvendt til mindre eftersyn og reparationsarbejder.

Vognhallen udformes således, at den kan indgå naturligt i stationsmiljøet omkring 
stationsbygningen, der er opført i 1880 efter tegning af den senere overarkitekt ved DSB, 
Heinrich Wenck.

Der bliver adgang til vognhallen fra Græsted Stationsvej 84. Adgang og parkering i forbindelse 
med veterantræf og tilsvarende aktiviteter vil også fremover ske fra Holtvej. Jernbanemateriel vil
blive ført ind på området ad sidespor i sydenden af Græsted station. 

Skal planen miljøvurderes?
Ja
Nej x

Begrundelse / bemærkninger:

Da der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter og der ikke er fundet forhold af 
væsentlig miljømæssig betydning, er det vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. 

Området er afgrænset af en jernbane mod øst og Græsted Stationsvej mod nord samt 
eventpladsen mod syd og vest. Mod nordvest grænser området op til beboelse, hvorfor planen 
med placeringen af hallen og tilslutningen til jernbanen tager højde for at placere de primære 
aktiviteter, så hallen skærmer for støj, indblik mm. i forhold til naboer. Det vurderes ligeledes, at 
de aktiviteter lokalplanen forventes at medføre er af forholdsvis beskeden karakter miljømæssigt
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set, i det der primært er tale om publikumsrettede fritids/underholdningsaktiviteter, dog uden at 
være i helt stor skala som f.eks. forlystelsesparker mv. 

Indledende screening Ja Nej Bemærkninger
Åbner planen mulighed for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, der er 
omfattet af lovens (LBK nr. 939 af 
03.07.2013) bilag 3 og/eller 4?

X

Kan planen påvirke et  internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt?

X

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

X
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Befolkning og sundhed

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

x Planen åbner mulighed for udvidet aktivitet omkring 
driften af Nordsjællands Veterantog samt øget aktivitet,
hvorved der sker en forøgelse af fritidsaktiviteterne i 
området og dermed en øgning af dets kulturværdi.

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn

x Der skønnes ikke at ske en væsentlig miljømæssig 
forringelse for disse grupper i området.

Friluftsliv/rekreative interesser x Områdets aktiviteter forventes at øge dets rekreative 
værdi.

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen
F.eks. tilgængelighed?

x Der vil ikke ske en indskrænkning i 
bevægelsesmulighederne i området.

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

x Der vurderes ikke at være nogen væsentligt øget risiko 
for kriminalitet eller ulykker som følge af lokalplanen.

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)

Dyreliv Påvirkes områdets fauna? x Aktiviteterne ved planens gennemførelse forventes ikke
at ændre på faunaen, da de vil ske tæt op ad et i 
forvejen udbygget område og tæt ved en jernbane. 

Planteliv Påvirkes områdets flora? x Aktiviteterne ved planens gennemførelse forventes ikke
at ændre væsentligt på floraen, da de vil ske tæt op ad 
et i forvejen udbygget område og tæt ved en jernbane, 
og sker på et område, som i forvejen jævnligt lægger 
jord til større events af forskellig art.

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

x Der er registreret Bilag IV-areal i en afstand af 700 m.
Lokalplanens aktiviteter vurderes ikke at påvirke 
arealerne.



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

x Der er 2,5 km til nærmeste Natura 2000-område. 
Lokalplanområdets aktiviteter vurderes ikke at påvirke
dette.

Naturbeskyttelse jf. § 3 x Nærmeste §3 områder er en sø 350 m nord for 
området. Lokalplanområdets aktiviteter vurderes ikke 
at påvirke området.

Beskyttelseslinier x Lokalplanområdet berører ingen beskyttelseslinier. 

Fredning x Nærmeste fredede område ligger ca. 970 m væk og 
forventes ikke at blive påvirket af lokalplanen. 

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

x Der er ingen registrerede økologiske forbindelser i eller
omkring Græsted. Nærmeste særlige økologiske 
forbindelse ligger i en afstand af 3,5 km fra 
lokalplanområdet. Lokalplanområdets aktiviteter 
vurderes ikke at påvirke området.

Skovrejsning/skovnedlæggelse x Lokalplanområdet ligger ikke indenfor planlagt 
skovrejsningsområde.

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

x Der sker ingen indskrænkning i adgangen til grønne 
områder i nabolaget. Planens virkeliggørelse vil øge 
områdets grønne værdi.

Landskab og jordbund

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

x Der er i selve området ingen særlige landskabelige 
værdier. Der vil ikke ske væsentlig indskrænkning i 
områdets åbne karakter. Planen vil kunne bidrage 
positivt til en udvikling af området omkring Søborg Sø.

Geologiske særpræg x Der er ingen geologiske interesser i området.
Jordforurening x Der er ikke konstateret jordforurening i området. 
Risiko for forurening x Der skønnes ingen risiko for ny jordforurening, da der 

ikke vil forekomme egentlige reparationsarbejder i 
bygningen.

Jordhåndtering/flytning
Jord ind/ud, terrænregulering ect.

x Der vil ske en nivellering af området af hensyn til 
hensigtsmæssig planering af jernbaneanlæggene; men 
det skønnes, at der ikke sker nettoændring i 
jordflytningen.

Vand

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

x Der sker lokal håndtering af overfladevand. 

Udledning af spildevand x Spildevand udledes til den kommunale kloak. 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Gribskov 
Kommunes spildevandsplan, hvorfor i forbindelse med 
planen laves et tilllæg til spildevandsplanen.

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

x Der sker ingen ændringer af grundvandsbeskyttende 
forhold.

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen
F.eks. nedsivning

x Der sker ingen ændringer af grundvandsbeskyttende 
forhold og dermed ses der ingen risiko for forurening af 



grundvandsressourcen.
Luft

Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.?

x Der vil ikke ske en væsentlig forøgelse, idet 
hovedparten af virksomheden i forvejen udøves på den 
modsatte side af jernbanen og forventes fortsat på det 
sted

Emissioner fra eventuel trafik til og 
fra området 

x Der vil i forbindelse med et forøget antal arrangementer
ske en forøget trafik af besøgende gæster; men det 
skønnes relativt lille målt i forhold til den nuværende 
trafik omkring området.

Støj

Støj (både inden- og udendørs) x I forbindelse med arrangementer i området kan der på 
disse dage forekomme øget støj. Vognhallen placeres, 
således at den skærmer de omkringliggende boliger for 
støj fra jernbaneaktiviteter. Udover øget antal 
arrangementer skønnes der kun at ske en meget lille 
øgning i aktiviteten i forhold til den, der i dag udføres på
den modsatte side af jernbanen. Vognhallen vil ikke 
blive udstyret med mekanisk ventilationsanlæg.

Vibrationer x Der forventes ikke vibrationer i den daglige virksomhed 
i området. Der kan forekomme vibrationer i forbindelse 
med vognhallens opførelse.

Trafik

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

x Der vil i forbindelse med et forøget antal arrangementer
ske en forøget trafik af besøgende gæster; men det 
skønnes relativt lille målt i forhold til den nuværende 
trafik omkring området.

Støj/vibrationer x I forbindelse med arrangementer i området kan der på 
disse dage forekomme øget støj. Udover øget antal 
arrangementer skønnes der kun at ske en meget lille 
øgning i aktiviteten i forhold til den, der i dag udføres på
den modsatte side af jernbanen.

Sikkerhed
For både bilister og de svage trafikanter

x Jernbaneaktiviteter vil foregå på et område uden 
krydsning med vejnettet. I forbindelse med 
arrangementer kan der være en forøget færdsel. Men 
risikoen for uheld skønnes lille, da bilernes hastighed er 
lille.

Klimatiske faktorer

CO2-udledning x Jernbaneaktivitet vil kun forøge CO2-udledning meget 
lidt i forhold til i dag. Arrangementer kan forøge bilers 
brændstofforbrug; men det er uvist, om de besøgendes 
bilkørsel havde fundet sted under alle omstændigheder.
Vognhallen vil blive opført så bæredygtigt som muligt, 
herunder vil der være mulighed for opsætning af 
solceller. Der skønnes derfor udelukkende en meget lille



forøgelse af CO2-udledningen. Nordisk Jernbane-Klubs 
indflytning vil nationalt set reducere CO2-udledningen, 
idet kørsel med materiel uden passagerer vil blive 
reduceret.

Påvirkes projektet af nuværende 
/fremtidige klimaændringer?

x Der er i Kommuneplan 2013-25 små markeringer med 
oversvømmelse i en 2050 100års hændelse indenfor 
lokalplanområdet. Lokalplanen tager højde for 
regnvand ved terrænregulering.

Oversvømmelsesrisiko x Der er indenfor en 2015 100års hændelse risiko for 
oversvømmelse. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 
2013-25 ikke udpeget som indsatsområde. Regnvand 
håndteres indenfor lokalplanområdet gennem 
terrænregulering.

Lavbundsarealer x Der er ingen lavbundsarealer i lokalplanområdet. 
Nærmeste lavbundsareal ligger ca. 600m øst for 
lokaplanområdet ved Søborg Sø.

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier x Lokalplanområdet er nabo til det gamle stationsanlæg,
som er klassisk stationsbyggeri i forholdsvis velbevaret
stand. Den nye hal med tilhørende anlæg på den 
modsatte side af banen vurderes ikke at forringe 
oplevelsen af de gamle stationsbygninger, men 
tværtimod med et moderne udtryk tilpasse sig det 
gamle.

Kirker x Græsted Kirke ligger ca. 800 m fra lokalplanområdet 
og påvirkes ikke visuelt som følge af lokalplanen. 

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

x Lokalplanen berører ingen fredede eller 
bevaringsværdige bygninger.

Ressourcer og affald

Arealforbrug x Arealforbruget vil ikke overstige det område, der i dag 
anvendes ved veterantræf.

Energiforbrug
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger

x Der forventes ikke væsentlig forøgelse af 
energikrævende aktiviteter. Vognhallen vil blive opført 
bæredygtigt, herunder med mulighed for installation af 
solceller. Nordisk Jernbane-Klubs indflytning vil 
nationalt set reducere CO2-udledningen, idet kørsel 
med materiel uden passagerer vil blive reduceret.

Vandforbrug x Flytningen af veterantogets aktiviteter forventes ikke at 
medføre øget vandforbrug.

Produkter, materialer, råstoffer x Flytningen af veterantogets aktiviteter forventes ikke at 
medføre øget forbrug af materialer og råstoffer.

Kemikalier, miljøfremmede stoffer x Flytningen af veterantogets aktiviteter forventes ikke at 
medføre øget forbrug af kemikalier og miljøfremmede 
stoffer.

Affald, genanvendelse x Flytningen af veterantogets aktiviteter forventes ikke at 
medføre øget affaldsmængde.

Visuel effekt

Kystnærhedszone x Lokalplanområdet ligger ikke indenfor 
kystnærhedszonen.



Arkitektonisk udtryk x Planen understøtter områdets kulturhistoriske værdi, 
idet vognhallen udformes, så den arkitektonisk tilpasser
sig de eksisterende jernbanebygninger på Græsted 
station.

Lys og/eller refleksioner/skygge x Hovedparten af aktiviteterne i området vil foregå om 
sommeren i dagslys. Der forventes  ikke udendørs 
belysning udover nødvendig belysning af adgangsvej til 
indgangsparti. Hallens skyggevirkning ift. nærmeste 
beboelse vil være minimal.

Udsigt/indblik
F.eks. i forhold til naboer

x Området vil i videst muligt omfang bevare sit 
nuværende åbne præg, og det sikres, at aktiviteter ikke 
udføres eller placeres i området, så det giver indblik til 
naboer. Beplantning ifm. ankomstområde vil blive 
etableret, så den i videst muligt omfang hindrer indblik 
til naboer fra besøgende.

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold x Anvendelsen til veterantogscenter vurderes ikke at 
have nogen væsentlig indflydelse på de sociale forhold
i området.

Påvirkning af erhvervsliv x Det skønnes ikke, at udvidelsen af veterantogscenteret
vil få nogen større indflydelse på det omkringliggende 
erhvervsliv. Dog vil det, hvis det bliver en succes, 
kunne bidrage i positiv retning til udvikling af 
turisterhvervet og hertil relaterede 
erhverv/forretningsliv i Græsted.

Vejledning til screening

Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 21. juli 2004. Den blev i 2007 
erstatet 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 miljøpåvirknin-gerne.
Ved afkrydsning foretages for hver enkel parameter en kvalitativ vurdering af planernes indvirkning på 
den pågældende miljøparameter.

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


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, der 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.


