
 

VVM-screeningsskema

Vejledning til udfyldning af screeningsskema

Skemaet udfyldes med blanding af tekst og afkrydsninger. Nogle punkter skal udelukkende be-
svares i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsages af uddybende bemærkninger i tilhørende tekst-
felt. Der skal redegøres for begrundelsen for det afsatte kryds, herunder gives beskrivelse af 
eventuelle miljøeffekter. Miljøeffekterne skal vurderes som værende væsentlige eller ikke væ-
sentlige, og der skal gives en begrundelse af denne vurdering. Hvilke undersøgelser ligger til 
grund for vurderingen? Hvilke eventuelle tiltag er lavet for at afværge eller minimere miljøef-
fekter? Også afkrydsninger med ”ej relevant” skal begrundes med, hvorfor det ikke skønnes 
relevant. 

Generelle oplysninger om projektet

Projekt beskrivelse – jf- 
anmeldelsen

Udvidelse af Skærød genbrugsstation på det rømmede areal 
for tidligere jorddepot. Herunder etablering af støttemur for 
sænkede containere på den del af det tidligere jorddepot, 
som vender ind mod nuværende genbrugsplads. Opstilling af 
containere i niveau med ny kørebane nede på arealet.

På eksisterende genbrugsplads fjernes mandskabspavillonen 
og der etableres ny mandskabspavillon.

Navn og adresse på 
bygherre

Gribskov Kommune
Center for Plan, Klima og Trafik
Rådhusvej 3
3200  Helsinge
CVR-nr.: 29 18 84 40
Tlf.: 72 49 60 00

Bygherres kontaktperson 
og telefonnummer

Abia Reindorf

72496179

Projektets placering Industrivej 4, Skærød
3200 Helsinge

Projektet berører følgende 
kommuner

Gribskov

Oversigtskort Bilag 1

Plantegning Bilag 2



Forholdet til VVM 
reglerne Ja Nej Bemærkninger

Er anlægget opført på 
bilag 1 til bekendt-
gørelse nr 1654 af 
27/12/2013 

X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt

Er anlægget opført på 
bilag 2 til bekendt-
gørelse nr 1654 af 
27/12/2013 

X

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, 
hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM 
reglerne og skal derfor ikke screenes. 
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Anlæggets karakteristika

1. Arealbehovet i ha 0,3

2. Er der andre ejere 
end bygherre

X

3. Det bebyggede areal 
i m2 og bygningsmasse i
m3

Udvidelse af genbrugsstationen på arealet 
for tidligere jorddepot: ca. 3000m2.

Ny mandskabspavillon på eksisterende gen-
brugsplads: 168 m2.

4. Anlæggets maksima-
le bygningshøjde i me-
ter

3m (mandskabspavillon)
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5. Anlæggets kapacitet 
for så vidt angår flow og
opbevaring af: 

Genbrugsstationen ekspederede i 2013 ca. 
13.550 ton affald og genbrugsmaterialer.

Der forventes ikke stigende mængder i for-
bindelse med udvidelsen.

• Råstoffer (type og 
mængde)

X

• Mellemprodukter 
(type og mængde)

X

• Færdigvarer (type 
og mængde) 

X

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg

X

7. Anlæggets længde 
for strækningsanlæg

X

8. Anlæggets behov for 
råstoffer – type og 
mængde: 

• I anlægsfasen
X

Mindre mængder i anlægsfasen til belæg-
ningsopbygning, afløbssystem og betonstøt-
temur.

• I driftsfasen X Intet råstofforbrug i driftsfasen.

9. Behov for vand – 
kvalitet og mængde:

• I anlægsfasen X Mindre mængder i byggefasen.

• I driftsfasen
X

Stort set intet vandforbrug efter etablering 
af udvidelsen.

10. Forudsætter anlæg-
get etablering af yderli-
gere vandforsyningska-
pacitet

X
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11. Affaldstype og 
mængder, som følge af 
anlægget:

• Farligt affald
X

Mængderne af farligt affald forventes at 
være uændrede i anlægs- og driftsfasen.

• Andet affald 

X

Anlægsarbejdet giver anledning til mindre 
mængder bygge- og anlægsaffald (under 1 
ton), men det vurderes, at dette ikke vil 
give anledning til nogen væsentlig miljøpå-
virkning.

Mængderne af andet affald i driftsfasen for-
ventes at være uændrede.

• Spildevand
X

Spildevandsproduktion vil være som hidtil 
(fra mandskabspavillonen).

12. Kræver bortskaf-
felse af affald og spilde-
vand ændringer af be-
stående ordninger

X

Gribvand er orienteret om, at det kan blive 
nødvendigt med midlertidig grundvandss-
ænkning i forbindelse med kloakarbejdet. 
Dette kræver dog ikke ændring af beståen-
de ordninger.

13. Overskrides de vej-
ledende grænseværdier 
for støj 

X

De vejledende grænseværdier for støj for-
ventes ikke at blive overskredet i anlægsfa-
sen. Udvidelsen omfatter ikke nye fraktio-
ner, udstyr eller aktiviteter.

Udvidelsen kan efter etablering forbedre nu-
værende støjprofil, idet en række fraktioner 
(containere) flyttes og sænkes ift. omkring-
liggende ejendomme.

14. Overskrides de vej-
ledende grænseværdier 
for luftforurening X

De vejledende grænseværdier for luft forven-
tes ikke at blive overskredet i hverken an-
lægs- eller driftsfasen. Skærød Genbrugssta-
tion indeholder ikke forbrændingsanlæg eller 
andet, der kan give emissioner.

15. Vil anlæggets give 
anledning for vibrations-
gener

X
Det forventes ikke, at udvidelsen vil give 
anledning til vibrationsgener i hverken an-
lægs- eller driftsfasen.
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16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener

X

Mindre støvgener kan forekomme kortvarigt
i anlægsfasen (fra jordarbejde og belæg-
ningsarbejde), men det vurderes, at omfan-
get af dette ikke vil give anledning til støv-
gener.

Det forventes ikke, at der vil forekomme 
støvgener i driftsfasen.

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener X

Genbrugsstationen modtager ikke restaf-
fald/dagrenovation, som ellers ville kunne 
give anledning til lugtgener.

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener

X

Kortvarigt brug af ekstra belysning kan blive
nødvendigt i anlægsfasen, men det forven-
tes ikke at give anledning til lysgener.

I driftsfasen etableres der kun belysning af 
fraktioner/containere, og dette benyttes kun
indenfor åbningstiden. Der er således kun 
tale om et begrænset antal belysningstimer 
i vinterhalvåret, og dette forventes ikke at 
påvirke miljøet i nogen væsentlig grad.

19. Må anlægget for-
ventes at udgøre en 
særlig risiko for uheld

X
Anlægget forventes ikke at udgøre en særlig
risiko for uheld. Endvidere er anlægget ikke 
omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Anlæggets placering 

20. Forudsætter anlæg-
get ændring af den ek-
sisterende arealanven-
delse

X

Der er søgt om landzonetilladelse til pro-
jektet. Da arealanvendelsen går fra oprenset 
jordepot til industri, vurderes ændringen til 
ikke at være af nogen miljømæssigt væsent-
lig betydning.

21. Forudsætter anlæg-
get ændring af en eksi-
sterende lokalplan for 
området

X

22. Forudsætter anlæg-
get ændring af kommu-
neplanen

X
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23. Indebærer anlægget
behov for at begrænse 
anvendelsen af naboa-
realer ud over hvad der 
fremgår af gældende 
kommune- og lokalpla-
ner

X

24. Vil anlægget udgøre
en hindring for fremtidig
anvendelse af områdets
råstoffer og grundvand

X

Ifølge Danmarks Miljøportal er det pågæl-
dende areal ikke del af et råstofområde, og 
der findes ej heller drikkevandsboringer i 
nærheden. Mht. grundvandssikring etable-
res der endvidere fast belægning og afløb til
offentligt spildevandssystem. På baggrund 
af dette vurderes det, at anlægget ikke vil 
udgøre en hindring for fremtidig anvendelse
af hverken råstoffer eller grundvand.

25. Indebærer anlægget
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder

X

Overfladevand afledes via sandfang og 
olieudskiller til offentligt spildevandssystem.
Anlægget indebærer derfor ikke en mulig 
påvirkning af nærliggende sø.

26. Er anlægget tænkt 
placeret inden for kyst-
nærhedszonen

X

27. Forudsætter anlæg-
get rydning af skov

X

28. Vil anlægget være i 
strid med eller til hinder
for etableringen af re-
servater eller naturpar-
ker

X

29. Tænkes anlægget 
placeret i vadehavsom-
rådet

X
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30. Kan anlægget påvir-
ke registrerede, beskyt-
tede eller fredede områ-
der:

• Nationalt

X

Der opretholdes plantebælte ud mod 
Skærød sø (omfattet af Naturbeskyttelses-
lovens § 3), og intet spildevand eller over-
fladevand vil blive udledt til søen.

• Internationalt (Na-
tura 2000) X

Der er 2,5 km til nærmeste Natura 2000-
område, hvilket vurderes til at være udenfor
risiko for påvirkning af anlægget.

31. Forventes området 
at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV

X

Stor Vandsalamander findes i §3-registreret
sø ca. 150 m fra arealet til containerplads.

Arealet til udvidelse af genbrugsstationen 
grænser op til Skærød Sø. I medio juni og 
medio juli 2014 har Gribskov Kommune be-
sigtiget Skærød Sø med henblik på at regi-
strere larver fra stor vandsalamander samt 
øvrige beskyttede arter, men der blev ikke 
observeret nogen efter bilag IV beskyttede 
arter.

32. Forventes området 
at rumme danske rød-
listearter X

I medio juni og medio juli 2014 har Gribs-
kov Kommune besigtiget Skærød Sø med 
henblik på at registrere larver fra stor 
vandsalamander samt øvrige beskyttede ar-
ter, men der blev ikke observeret nogen 
rødlistearter.
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33. Kan anlægget påvir-
ke områder, hvor fast-
satte miljøkvalitetsnor-
mer allerede er over-
skredet:

• Overfladevand

X

Overfladevand fra anlægget bliver ledt til of-
fentligt spildevandssystem, hvorfor der ikke 
er risiko for, at anlægget kan påvirke andre 
områder med overfladevand.

• Grundvand

X

Som sikring mod påvirkning af grundvand 
etableres fast belægning på det pågældende 
areal. Desuden vil kemikalier blive sikkert 
opbevaret i et skur til formålet.

• Naturområder
X

Da hegn og plantebælte ud mod Skærød Sø
opretholdes, vurderes det, at der ikke vil 
være væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

• Boligområder 
(støj/lys/luft) X

Projektet indebærer ikke væsentlige æn-
dringer mht. støj, lys og luft, så der forven-
tes ikke at være yderligere påvirkning der-
fra.

34. Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder

X
Anlægget er beliggende/skal udvides i indu-
striområde, som ikke er tæt befolket.
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35. Kan anlægget påvir-
ke

Udvidelsen af Skærød Genbrugsstation for-
ventes ikke at påvirke historiske, kulturelle, 
arkæologiske, æstetiske eller geologiske 
landskabstræk.

• Historiske landsk-
abstræk

X

• Kulturelle landsk-
abstræk

X

• Arkæologiske vær-
dier/landskabstræk

X

• Æstetiske landsk-
abstræk

X

• Geologiske landsk-
abstræk

X

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

36. Er området, hvor 
anlægget tænkes place-
ret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirk-
ning 

X

Anlægget er allerede placeret på arealet. 
Der er tale om en mindre udvidelse af plad-
sen samt renovering af eksisterende del.

37. Er der andre anlæg 
eller aktiviteter i områ-
det, der sammen med 
det ansøgte medfører 
en påvirkning af miljøet 
(kumulative forhold)

X

Det vurderes, at der ikke er andre anlæg el-
ler aktiviteter i området, der sammen med 
udvidelsen og renoveringen af Skærød Gen-
brugsstation kan medføre en påvirkning af 
miljøet.

38. Er der andre kumu-
lative forhold

X

39. Den forventede mil-
jøpåvirknings geografi-
ske udstrækning i areal 

X
Miljøpåvirkningen forventes at være mini-
mal.

40. Omfanget af perso-
ner, der forventes berørt
af miljøpåvirkningen

X
Da anlægget er beliggende i et industriom-
råde, forventes det ikke, at der er personer,
som vil blive berørt af projektet.



 E
j 
re

le
va

n
t

 J
a

B
ø
r 

u
n
d
er

sø
g
es

N
ej Uddybende bemærkninger

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række 
udover kommunens om-
råde

X

42. Forventes miljøpå-
virkningerne at kunne 
være væsentlige:

• Enkeltvis
X

Miljøpåvirkningerne forventes ikke at kunne 
være væsentlige enkeltvis.

• Samlet
X

Miljøpåvirkningerne forventes ikke at kunne 
være væsentlige samlet.

43. Må den samlede 
miljøpåvirkning beteg-
nes som kompleks

X

44. Er der stor sandsyn-
lighed for miljøpåvirk-
ningen

X
Miljøpåvirkningen forventes at være mini-
mal.

45. Er påvirkningen af 
miljøet:

• Varig X

• Hyppig X

• Reversibel

X

Det etablerede (pavillon, præfabrikerede 
støttemurselementer, belægningssten etc.) 
kan relativt nemt demonteres og fjernes, 
hvis området på et tidspunkt ønskes retab-
leret.
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Konklusion Ja Nej Uddybende bemærkninger

Giver resultatet af scre-
eningen anledning til at 
antage, at det anmeldte
projekt ville kunne på-
virke miljøet væsentligt,
således at det er VVM-
pligtigt. X

På baggrund af de enkelte screenings-punk-
ter i ovenstående skema vurderer Gribskov 
Kommune, at der ikke vil ske væsentlige 
miljøpåvirkninger ved udvidelse af Skærød 
Genbrugsstation på det tilstødende areal, 
som tidligere har være anvendt som jordde-
pot. Ligeledes vurderes det, at fjernelse af 
gammel mandsskabspavillon og etablering 
af ny mandsskabspavillon på eksisterende 
pladsareal ikke vil give anledning til væ-
sentlige miljøpåvirkninger.

Det anmeldte projekt er således ikke VVM-
pligtigt.

Screeningsskema udfyldt af:

Dato: 
06.10.2010

Kommunal sagsbehandler: Kaspar Pedersen



Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Plantegning




