
Miljøscreening af 

forslag til Tillæg nr. 1 til 

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune 

om klimatilpasning



Generel orientering

 

Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune. Miljøscreeningen har været i høring

hos berørte myndigheder og Danmarks Naturfredningsforening. 

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

klimatilpasningsplanen ikke skal miljøvurderes. 

Afgørelsen er bekendtgjort efter lovens § 4 stk. 4 den xx.xx.201x, og afgørelsen samt selve 

miljøscreeningen kan ses på kommunens 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.

http://www.nmkn.dk/


Screeningsskema til Miljøvurdering

Navn på planen: Forslag til Tillæg nr. 1 for Kommuneplan 2013-25 for Gribskov 
Kommune om klimatilpasning.

Planens formål og omfang:
Planforslaget omhandler risikokortlægning og indsatsområder i forhold til oversvømmelser
i kommunen som følge af øget regn og havspejlsstigninger samt en handleplan for 
klimatilpasning.

Med tillægget peges på geografiske områder hvor indsatsen i forhold til oversvømmelser
skal prioriteres og der gives et indledende bud på indsatser indenfor disse
områder. Desuden angives mere strategiske indsatser, der kan gennemføres eller allerede er
i gang. De strategisk indsatser omhandler klimaforandringer bredt, altså også ud
over regn og havspejlsstigning.

Klimatilpasningsplan for Gribskov Kommune dækker hele kommunens geografiske areal. 

Skal planen miljøvurderes?
Ja

Nej x

Begrundelse / bemærkninger:
Oversvømmelse kan medføre stor miljømæssig påvirkning og Klimatilpasningsplanen har til 
formål at mindske den miljømæssige påvirkning af oversvømmelser. Klimatilpasningsplanen 
medfører derfor ikke i sig selv en egentlig miljømæssig påvirkning, men sigter mod at afbøde 
den eksisterende risko for oversvømmelse. 
 
Klimatilpasningsplanen indeholder overordnet udpegning af indsatsområder og giver for nogle 
områder en retnings for hvilken indsats, der er nødvendigt. Men klimatilpasningsplanen 
udstikker ikke krav, der er bindende for anlægstilladelse. 

På grund af klimatilpasningsplanens overordnede niveau, dens formål om at begrænse 
uhensigtsmæssig miljømæssig påvirkning og dens ikke-bindende krav, vurderes planen ikke at 
skulle miljøvurderes. 



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

Planen åbner ikke mulighed for fremtidige 
anlægstilladelser. 

Kan planen påvirke et  
internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
væsentligt?

x

Internationale naturbeskyttelsesområder er 
inkluderet i værdikortlægningen. 

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

x

På grund af planens overordnede karakter medfører 
indholdet kun mindre ændringer i forhold til 
gældende plan. 
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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 I forbindelse med oversvømmelse er der risiko for at
det sker med regnvand iblandet spildevand. På 
grund af den store mængde af vand vil 
forureningsmængden imidlertid være meget lille. I 
værdikortlægningen indgår de områder, hvor det 
vurderes at der er behov for i særlig grad at sikre 
mod oversvømmelse. 

Klimatilpasningsplanen skal blandt andet sikre at 
oversvømmelse af boliger undgås. Derved sikres 
også mod fugtskader i bygninger. Forholdet vurderes
ikke at være af væsentlig karakter.

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn

x Klimatilpasning kan blandt andet ske ved at sikre at 
der dannes bufferzoner, hvor eksempelvis hævede 
kanter betyder at et område midlertidigt kan 
fungere som et bassin. Det må sikres at tiltag ikke 
hindre tilgængelighed eller udgør en risiko for svage 
grupper. Da almindelige regler for tilgængelighed 
skal overholdes vurderes forholdet ikke at være af 
væsentlig karakter i relation til behovet for nærmere
vurdering. 

Friluftsliv/rekreative interesser x Klimatilpasningstiltag kan ske ved at anlægge 
eksempelvis grønne områder og kan derved være 
med til at understøtte rekreative interesser, særligt 
hvis klimatilpasningen indtænkes i en samlet blå-
grøn struktur. Forholdet vurderes ikke at være af 
væsentlig karakter. 

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen
F.eks. tilgængelighed?

x Oversvømmelser kan være til stor gene for 
befolkningen. Klimatilpasningsplanen sigter mod at 
minimere denne gene.
Klimatilpasning kan blandt andet ske ved at sikre at 
der dannes bufferzoner, hvor eksempelvis hævede 
kanter betyder at et område midlertidigt kan 
fungere som et bassin. Det må sikres at tiltag ikke 
hindre tilgængelighed eller udgør en risiko for for 
svage grupper. Udpegning af bufferzoner i byerne 
sker først på et senere tidspunkt og forholdet vil 
blive vurderet i forbindelse med den videre 
planlægning og er derfor ikke af væsentlig karakter 
på nuværende tidspunkt. 

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

x Klimatilpasningsplanen sigter mod at mindske risiko 
for forurening eller giftpåvirkning i forbindelse med 
oversvømmelse. I forbindelse med værdikortlægning
indgår eksempelvis tankstationer. 

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)
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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
 

Dyreliv Påvirkes områdets fauna? x Planen skal være med til at styre at oversvømmelse 
sker så der sker mindst mulig påvirkning af 
beskyttet natur. 
I forbindelse med oversvømmelse er der risiko for at
det sker med regnvand iblandet spildevand. På 
grund af den store mængde af vand vil 
forureningsmængden imidlertid være meget lille. I 
værdikortlægningen indgår de områder, hvor det 
vurderes at der er behov for i særlig grad at sikre 
mod oversvømmelse. 
Klimatilpasningstiltag kan sammentænkes med 
mindre befæstelsesgrader og planlægning for blå og 
grønne strukturer hvilket vil være med til at 
understøtte områdets fauna og flora og biodiversitet 
generelt. 
Forholdet vurderes ikke at være af væsentlig 
betydning.

Planteliv Påvirkes områdets flora? x Planen skal være med til at styre at oversvømmelse 
sker så der sker mindst mulig påvirkning af 
beskyttet natur. 
I forbindelse med oversvømmelse er der risiko for at
det sker med regnvand iblandet spildevand. På 
grund af den store mængde af vand vil 
forureningsmængden imidlertid være meget lille. I 
værdikortlægningen indgår de områder, hvor det 
vurderes at der er behov for i særlig grad at sikre 
mod oversvømmelse. 
Klimatilpasningstiltag kan sammentænkes med 
mindre befæstelsesgrader og planlægning for blå og 
grønne strukturer hvilket vil være med til at 
understøtte områdets fauna og flora og biodiversitet 
generelt. 
Forholdet vurderes ikke at være af væsentlig 
betydning. 

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

x Nogle naturtyper kan være særligt sårbare overfor 
oversvømmelse, for eksempel højmoser og disse er 
derfor medtaget i værdikortlægning. 

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

x Natur 2000 områder er medtaget i 
værdikortlægning, planen skal derfor gerne være 
med til at sikre, at der ikke sker påvirkning af 
områderne. 

Naturbeskyttelse jf. § 3 Planen skal være med til at styre at oversvømmelse 
sker så der sker mindst mulig påvirkning af 
beskyttet natur. 
I forbindelse med oversvømmelse er der risiko for at
det sker med regnvand iblandet spildevand. På 
grund af den store mængde af vand vil 
forureningsmængden imidlertid være meget lille. I 
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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
 

værdikortlægningen indgår de områder, hvor det 
vurderes at der er behov for i særlig grad at sikre 
mod oversvømmelse. 
Påvirkningen vurderes ikke at være af væsentlig 
karakter. 

Beskyttelseslinier x Klimatilpasning må ikke ske på bekostning af 
eksisterende beskyttelseshensyn og må være i 
overensstemmelse med eksisterende lovgivning. 
Eventuelle oversvømmelser vil derudover være af 
midlertidig karakter. Forholdet vurderes derfor ikke 
at være af væsentlig karakter. 

Fredning x Klimatilpasning må ikke ske på bekostning af 
eksisterende beskyttelseshensyn og skal være i 
overensstemmelse med eksisterende lovgivning. Der
må derfor i klimatilpasningsplanen indarbejdes 
hensyn i forhold til området udpeget i henhold til 
Fredninger. Forholdet vurderes derfor ikke at være 
af væsentlig karakter. 

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

x Klimatilpasning kan ske i områder, der er udlagt til 
økologisk forbindelse. Tiltag for klimatilpasning skal 
indarbejde eksisterende rammer for hensyn til 
spredningskorridorer for dyr. Forholdet vurderes ikke
at være af væsentlig karakter. 

Skovrejsning/skovnedlæggelse x Skovrejsning har ikke indgået i analysen. Udpegning
til skovrejsning og skovnedlæggelse revideres i 
forbindelse med næste kommuneplanrevision og 
risikokortlægningen vil blive inddraget i den 
forbindelse. Forholdet vurderes ikke at være af 
væsentlig karakter. 

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

x Klimatilpasning kan oplagt sammentænkes med 
grønne områder. I risikokortlægningen er medtaget 
naturbeskyttede områder, så disse beskyttes, men 
derudover vurderes det generelt mere oplagt at 
oversvømme ubebyggede områder end bygninger. 
Forholdet vurderes ikke at være af væsentlig 
karakter. 

Landskab og jordbund

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

x Løsninger for regnvandshåndtering kan påvirke det 
landskabelige udtryk. Påvirkningen vil særligt være 
ved større regnhændelser, hvor der kan etableres 
vandspejl og vil derfor være i kortere perioder og 
vurderes ikke at være af væsentlig betydning.
Hvis der er tale om etablering af anlæg af mere 
teknisk karakter vil det skulle udarbejdes i henhold 
til udpegede beskyttelseshensyn. Da der er tale om 
en midlertidig reversibel oversvømmelse, vurderes 
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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
 

forholdet ikke at være af væsentlig karakter. 

Geologiske særpræg x Åbne profiler og skrænter kan være sårbare overfor 
klimapåvirkning, men planen omhandler ikke 
erosionsskader, men oversvømmelse. Stormskader 
tages op i forbindelse med kystsikring.  

Jordforurening x Jordforurening indgår i risikokortlægningen. 

Risiko for forurening x Klimatilpasningsplanen sigter blandt andet mod at 
mindske risiko for forurening i forbindelse med 
oversvømmelse. I forbindelse med værdikortlægning
indgår eksempelvis tankstationer. 

Jordhåndtering/flytning
Jord ind/ud, terrænregulering ect.

x Klimatilpasning kan ske ved terrænregulering. I 
Klimatilpasningsplanen indgår ikke konkrete 
initiativer for terrænregulering, da dette 
detaljereingsniveau først fastsættes senere, og der i 
den forbindelse skal gives anlægstilladelse. 

Vand

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

x Klimatilpasningsplanen omhandler overordnet om 
overfladevand. I Klimatilpasningsplanen udpeges 
indsatsområder på et overordnet niveau, hvor den 
konkrete miljømæssige påvirkning af konkrete 
vandløb og vådområder ikke kan fastsættes. 
Derudover omhandler Klimatilpasningsplanen 
midlertidige oversvømmelser, og sigter mod at 
hindre uhensigtsmæssig påvirkning, eksempelvis af 
naturbeskyttede områder. Forholdet vurderes derfor 
ikke at være af væsentlig betydning. 

Udledning af spildevand x Klimatilpasningsplanen udarbejdes blandt andet ud 
fra spildevandsselskabets viden om risikoområder i 
byerne. I forbindelse med oversvømmelse er der 
risiko for at det sker med regnvand iblandet 
spildevand. På grund af den store mængde af vand 
vil forureningsmængden imidlertid være meget lille. 
I værdikortlægningen indgår de områder, hvor det 
vurderes at der er behov for i særlig grad at sikre 
mod oversvømmelse. Klimatilpasningsplanen er med
til at sikre at der ikke sker uønsket oversvømmelse 
iblandet spildevand. Forholdet vurderes ikke at være
af væsentlig betydning. 

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

x Øget brug af lokal nedsivning af regnvand kan være 
med til at øge grundvandsressourcen, men 
påvirkningen vurderes ikke at være af væsentlig 
karakter.  

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen
F.eks. nedsivning

x Klimatilpasningsplanen sigter blandt andet mod at 
mindske risiko for forurening i forbindelse med 
oversvømmelse. I forbindelse med værdikortlægning
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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
 

indgår eksempelvis tankstationer. 

Luft

Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.?

x

Emissioner fra eventuel trafik til og 
fra området 

x

Støj

Støj (både inden- og udendørs) x

Vibrationer x

Trafik

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

x I forbindelse med oversvømmelser i byer kan der 
ske oversvømmelse af veje. Klimatilpasningsplanen 
er med til at sikre er påvirkningen begrænses mest 
muligt. 

Støj/vibrationer x

Sikkerhed
For både bilister og de svage trafikanter

x Vand på stier er ikke et forhold, der indgår i 
Klimatilpasningsplanen. Forholdet vurderes ikke at 
være af væsentlig karakter.  

Klimatiske faktorer

CO2-udledning x Klimatilpasning er nødvendig som en konsekvens af 
klimapåvirkning, herunder CO2-udledning, men 
Klimatilpasningsplanen indeholder ikke tiltag, for 
nedbringelse af CO2-udledningen.

Påvirkes projektet af nuværende 
/fremtidige klimaændringer?

x Klimatilpasningsplanen handler om at nedbringe 
uønskede påvirkning i forbindelse med 
klimaændringer. Klimatilpasningsplanen indgår som 
del af Kommuneplan for Gribskov Kommune og vil 
derfor løbende blive revideret, i takt med at 
kommuneplanen revideres hvert fjerde år. 

Oversvømmelsesrisiko x Klimatilpasningsplanen har fokus på at undgå 
uønskede oversvømmelser. 

Lavbundsarealer x På lavbundsarealer vurderes der at være særlig 
risiko for oversvømmelse. Risikokortlægningen 
inkluderer de områder, hvor der er risiko for 
oversvømmelse og er en mere detaljeret vurdering 
end udpegningen af lavbundsarealer alene. 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier x Klimatilpasning må ikke ske på bekostning af 
eksisterende beskyttelseshensyn og skal være i 
overensstemmelse med eksisterende lovgivning. 
Kulturhistoriske værdier indgår i 
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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
 

værdikortlægningen. Generelt har analysen vist at 
særligt kulturhistorisk værdifulde bygninger, ofte 
ligger højt og derfor ikke er så udsat for 
oversvømmelse. Forholdet vurderes derfor ikke at 
være af væsentlig karakter. 

Kirker x Indgår i de undersøgte kulturhistoriske værdier. 

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

x Fredede og bevaringsværdige bygninger er ikke 
kortlagt, men indgår som bygninger ældre end 
1940. 

Ressourcer og affald

Arealforbrug x Inddragelse af areal til midlertidig anvendelse i 
forbindelse med oversvømmelser, kan være et af de 
tiltag man kan tage i brug i forbindelse med 
nærmere planlægning for indsatsområder. Men der 
forventes ikke at være tale om ændret 
arealanvendelse. 

Energiforbrug
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger

x

Vandforbrug x

Produkter, materialer, råstoffer x

Kemikalier, miljøfremmede stoffer x

Affald, genanvendelse x

Visuel effekt

Kystnærhedszone x Klimatilpasning må ikke ske på bekostning af 
eksisterende beskyttelseshensyn og skal være i 
overensstemmelse med eksisterende lovgivning. 
Forholdet vurderes derfor ikke at være af væsentlig 
karakter. 
I forbindelse med konkrete udpegninger i løbet af 
planperiode vil det i det enkelte projekt blive 
vurderet hvorvidt der kan være risiko for væsentlig 
påvirkning. 

Arkitektonisk udtryk x

Lys og/eller refleksioner/skygge x

Udsigt/indblik
F.eks. i forhold til naboer

x

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold x

Påvirkning af erhvervsliv x



Screening
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
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