
Miljøscreening af forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands
Fuglepark 

med tilhørende

forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25



Generel orientering

Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med XXXXXX. 

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 xx 

[navn på plan] 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].

Der kan klages over afgørelsen om miljøvurderingen til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt 

angår retlige spørgsmål. Klagen skal dog sendes til Gribskov Kommune på e-mail 

tms@gribskov.dk eller pr. brev til Gribskov Kommune, Postboks 10, 3200 Helsinge. 

Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen og har vedtægter og love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer

mindst 100 medlemmer. Klagen skal være kommunen i hænde inden 4 uger fra annoncens 

offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens § 16, stk 2. Kommunen videresender klagen, og 

Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret kr. 500. Vejledning om

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



Screeningsskema til Miljøvurdering

Navn på planen: Lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark med tilhørende tillæg 
nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Planens formål og omfang:

Lokalplanens formål er at skabe det fornødne plangrundlag for Nordsjællands Fugleparks 
fremtidige udvikling. Fugleparken ligger i landzone. 

Lokalplanen muliggør og fastlægger placering af bl.a.:
- en restaurantbygning
- undervisningslokaler
- et fugleudkigstårn
- nye fuglevolierer
- nye søer/vådområder
- forbedrede stifaciliteter

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 9 b, Søborg by, Søborg, beliggende Sodemarksvej 22, 
3230 Græsted. Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 dækker samme område. Området har et 
areal på ca. 5,6 ha. Nordsjællands Fuglepark blev startet i 2003 og har siden udviklet sig frem 
til i dag at være godkendt som rigtig zoo (2008). Med lokalplanen gives mulighed for, at parken
dels kan opgradere forholdene for de nuværende dyr og dels kan etablere bedre 
servicefaciliteter for de besøgende gæster. Parkens areal udvides ikke, der er kun tale om 
udvikling og fortætning indenfor det eksisterende område.

Skal planen miljøvurderes?
Ja

Nej X

Begrundelse / bemærkninger:

Gribskov Kommune vurderer, at planen ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet, da den 
omhandler et i forvejen etableret og udbygget område, som for størstedelens vedkommende er
afskærmet med beplantning. Det vurderes også, at de anlæg, lokalplanen giver mulighed for, 
har et relativt beskedent omfang og ikke medfører væsentlige støjgener, forureningsrisici eller 
andre gener/forhold af miljømæssig betydning. 



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

Ja, bilag 4, 12 e – Forlystelsesparker, o.l.

Kan planen påvirke et  
internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
væsentligt?

X

Området grænser op til Snævret Skov, som er en del
af Natura 2000-området 133 Gribskov, Esrum Sø, 
Esrum Å og Snævret Skov. 

Planen vurderes dog ikke at få nogen væsentlig 
påvirkning af dyre- og plantelivet her, da den ikke 
åbner op for nye aktiviteter i den ende af 
lokalplanområdet, som ligger nærmest skoven.

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

X

Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,6 ha. Den 
muliggør mindre ændringer indenfor et i forvejen 
udviklet og bebygget område på lokalt plan.
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Planens indvirkning på miljøet
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

Befolkning og sundhed

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

X Lokalplanen berører ikke specifikt temaer omkring 
befolkningens sundhed. 

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn

X Lokalplanens sigter mod at skabe niveaufri adgang i 
videst muligt omfang og foreskriver veje og stier 
tilgængelige for f.eks. handicappede og 
gangbesværede.

Friluftsliv/rekreative interesser X Fugleparken rummer muligheder for oplevelser i det 
fri og rekreative interesser

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen
F.eks. tilgængelighed?

X Jf. ovenstående sigter lokalplanen mod at parken 
udvikles med fokus på tilgængelighed for alle 
befolkningsgrupper. 

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 Områdets fauna i form af parkens dyr påvirkes kun i
positiv retning ved øgede muligheder for udfoldelse. 
Øvrig fauna i området forventes ikke nogen 
væsentlig påvirkning som følge af lokalplanen. 

Planteliv Påvirkes områdets flora? X Områdets flora påvirkes ikke negativ retning. Øget 
generel opmærksomhed og behandling medvirker til
arternes udvikling og overlevelse.

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

X Der er ikke konstateret Bilag 4- eller rødlistearter 
indenfor lokalplanområdet. Nærmeste fredede art er
grøn mosaikguldsmed, som er fundet ca. 2,2 km fra 
lokalplanområdet. 

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

X Området grænser op til Snævret Skov, som er en 
del af Natura 2000-området 133 Gribskov, Esrum 
Sø, Esrum Å og Snævret Skov. 

Planen vurderes dog ikke at få nogen væsentlig 
påvirkning af dyre- og plantelivet her, da den ikke 
åbner op for nye aktiviteter i den ende af 
lokalplanområdet, som ligger nærmest skoven.

Naturbeskyttelse jf. § 3 X Der er ingen § 3-beskyttede naturtyper inden for 
området. Området grænser op til en registreret 
mose, som samtidig er omgivet af Natura 2000-
området, og som planen, jf. ovenstående, ikke 
vurderes at have indvirkning på.

Beskyttelseslinier X En del af lokalplanområdet er omfattet af 
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

skovbyggelinien for Snævret Skov. Planen åbner dog
ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse indenfor 
30 m fra skovbrynet.

Fredning X Der er ingen fredede områder i nærheden af 
lokalplanområdet. 

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

X Området er en del af en økologisk forbindelse 
udpeget i Kommuneplan 2013-25. De nye anlæg, 
som lokalplanen åbner mulighed for koncentreres 
dog primært indenfor det i forvejen bebyggede 
område i parken, hvorfor de vigtige, eksisterende 
spredningskorridorer ikke forventes forringet 
væsentligt som følge af lokalplanen.

Skovrejsning/skovnedlæggelse X Vurderes ej relevant idet nærmeste 
skovrejsningsområde er 5 km. fra lokalplanområdet.

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

X De grønne områder påvirkes i positiv retning ved 
generel pasning og behandling. 

Landskab og jordbund

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

X Lokalplanområdet ligger i et udpeget 
bevaringsværdigt landskab i Kommuneplan 2013-25.
Den nuværende park udgør et i forvejen bebygget 
og beplantet område, hvorfor lokalplanen ikke 
forventes at medføre en væsentlig påvirkning de 
øvrige landskabelige værdier i området. Planen giver
mulighed for et udkigstårn på maks. 9 m, som dog 
placeres i sammenhæng med eksisterende, høj 
beplantning. 

Geologiske særpræg X Der er ingen specifikke geologiske særpræg i 
området.

Jordforurening X Det skønnes at planens indvirkning ikke 
afstedkommer mulighed for jordforurening eller 
anden form for forurening.

Risiko for forurening X Mulige forureningsrisici er begrænset til maskiner, 
stationære som kørende, og olietanke til opbevaring 
af fyringsolie. Ved faste rutiner for kontrol af disse 
vil et hvert tilløb til eventuel mulighed for forurening
blive konstateret inden forureningen opstår. 

Jordhåndtering/flytning
Jord ind/ud, terrænregulering ect.

X Ved etablering af parkens forskellige anlæg vil 
overskydende jord blive anvendt til andre formål på 
arealet, hvorved jord ikke fjernes fra det samlede 
areal. Der vil dog ikke blive tale om egentlig 
terrænregulering.
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

Vand

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

X Opsamling af regnvand fra anlæggenes tage vil blive
opsamlet og ført til tanke, hvorfra det genavendes til
vanding og drikkevand.

Udledning af spildevand X Spildevand fra eksisterende bolig og fremtidige 
bygninger til menneskeophold vil blive ført til 
privat(e) spildevandsanlæg, da området ligger uden 
for kloakopland. Anlæggene vil være omfattet af 
kommunens tømningsordning. 

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

X Det skønnes, at de eksisterende grundvandsforhold 
ikke ændres eller belastes i videre omfang. Der 
ændres ikke på eksisterende drænforhold, udover at
drænvand, som tidligere ledtes direkte til 
Bøgerenden, nu kan ledes til hhv. nyetableret 
vådområde og sø og derfra videre til Bøgerenden. 
Regnvand nedsives eller ledes til eksisterende 
vandhuller.

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen
F.eks. nedsivning

X Der skønnes ikke at være nogen form for risiko 
angående forurening af grundvandsressourcen via 
nedsivning, idet såvel tagvand som spildevand 
behandles separat og under kontrol.

Luft

Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.?

X De planlagte aktiviteter vil ikke medføre muligheder 
for luftforurening.

Emissioner fra eventuel trafik til og 
fra området 

X Udslip af drivhusgasser og lignende emissioner fra 
trafik til og fra området skønnes ikke øget 
væsentligt trods en eventuel øget trafik. 

Støj

Støj (både inden- og udendørs) X Der forventes ikke et væsentligt øget antal dyr i 
parken som følge af lokalplanens virkeliggørelse. De 
nye volierer har til formål at give mere plads til de 
dyr der i forvejen er i parken. De nye dyr – 
forventeligt hovedsageligt ænder, gæs og svaner – 
skønnes ikke at medføre betydelige nye støjgener, 
ligesom præriehunde ikke er mere støjende end 
andre dyr.

Vibrationer X Vibrationer må forventes i anlægsfaser i korte 
tidsrum, men ikke som en varig og/eller gentagende
foreteelse. 

Trafik

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

X Planens etablering vurderes at skabe en større 
trafikmængde på det omgivende vejnet, det skønnes
dog, at vejnettet kan håndtere den øgede 
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

trafikmængde. Anlæggets eksisterende 
parkeringsanlæg er ikke fuldt udnyttet, og dette 
forhold vil sammen med udkørselsmulighederne 
blive vurderet og håndteret løbende.

Støj/vibrationer X Støj og vibrationer skønnes kun at være kortvarigt 
aktuelt i anlægsfaser.

Sikkerhed
For både bilister og de svage trafikanter

X Adgangsvejen til parken er pt. en smal vej, som ved
øget trafikmængde skal vurderes og justeres 
løbende. Der vurderes dog ikke at være nogen 
væsentlig sikkerhedsrisiko forbundet med færdsel til
og fra parken med det eksisterende antal 
besøgende.  

Klimatiske faktorer

CO2-udledning X CO2-udledning vurderes ej væsenligt, idet der er 
tale om mindre turistbaseret erhverv og dyrehold.

Påvirkes projektet af nuværende 
/fremtidige klimaændringer?

X De nye anlæg, lokalplanen åbner mulighed for, ligger
ikke i et særligt lavbundet område.

Oversvømmelsesrisiko X Der vurderes ikke at være nogen særlig 
oversvømmelsesrisiko, jf. dog nedenstående.

Lavbundsarealer X Den nordlige del af området er lavbundsareal. 
Vurderes ej væsentlig idet området friholdes for 
byggeri og terrænregulering.

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier X Nærmeste kulturarvsarealer ligger i en afstand af 
2km i Esrum

Kirker X Nærmeste kirke ligger i afstand af ca. 2km

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

X Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygning
i umiddelbar nærhed til parken.

Ressourcer og affald

Arealforbrug X Planens udvidelse af aktiviteterne medfører ikke 
iddragelse fra yderligere arealer ift. de nuværende. 

Energiforbrug
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger

X Arealet vil i videst muligt omfang blive forsynet med
energivenlige tiltag, idet bygninger/tage placeres 
sydvendte for etablering af solfangere og lignende 
foranstaltninger.

Vandforbrug X Anlæggets vandforbrug til dyr og fugle, samt 
vanding af plantearealer vurderes at kunne forsynes
med indsamling af regnvand.

Produkter, materialer, råstoffer X Diverse produkter, materialer og råstoffer vil ikke 
blive oplagret på arealet, men blive fjernet fra 
området.
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

Kemikalier, miljøfremmede stoffer X Der vil generelt ikke blive anvendt kemikalier eller 
miljøfremmede stoffer på arealet.

Affald, genanvendelse X Affald vil ikke blive genanvendt eller afbrændt på 
arealet, men blive opdelt og fjernet via 
dagrenovationen.

Visuel effekt

Kystnærhedszone X Lokalplanområdet ligger ikke indenfor 
kystnærhedszonen.

Arkitektonisk udtryk X Anlægget vil forholde sig til de eksisterende terræn- 
og bygningsforhold med en udpræget anvendelse af 
naturlige materialer som f.eks. træ til facader og 
tage. Generelt ønskes anvendt sammenbygninger af
mindre arealenheder.

Lys og/eller refleksioner/skygge X Planens diversitet ønskes varieret med naturlige 
materialer, oplevelser i lys og mørke, men uden 
skinnende refleksioner fra facader og tage.

Udsigt/indblik
F.eks. i forhold til naboer

X Anlæggets placering indebærer ikke udsigts- eller 
indbliksgener i forhold til naboejendomme eller 
haver, idet der generelt er væsentlige afstande 
hertil.

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold X Nordsjællands Fuglepark er et socialt mødested for 
turister og besøgende. Vurderes ej væsentligt idet 
aktiviteterne er begrænset til selve området.

Påvirkning af erhvervsliv X Vurderes ej væsentligt idet der er tale om udbygning
af et eksisterende turistbaseret erhverv



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.

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.


