
Miljøscreening af Kommuneplantillæg nr. 3 til 

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

for Ørby



Generel orientering

Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune.

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

Kommuneplantillæg nr. 3 ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er bekendtgjort efter lovens § 4 

stk. 4 den 17.09.2014, 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. Klage-

berettiget 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 medlem-

mer. 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/


Ørby, Tillæg nr. 3 for Kommune-plan 2013-25 for Gribskov Kommune

Planens formål og omfang:

”Forslag til kommuneplantillæg nr. 3” er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af ”Forslag
til lokalplan nr. 556.01, for Ørby”. Formålet med kommuneplantillægget er, at skabe overens-
stemmelse mellem lokalplanforslaget for Ørby og ”Kommuneplan 2013-2025”.

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder. Delområde 1 - Landsbyens afgrænsning udvides 
med : 1). 5 helårshuse, der ikke har mistet helårsstatus efter, at grundene er blevet overført til
”sommerhusområde”. 2). Ejendommen hvorpå Ørby Baunehøj ligger. 3). 2 gårde, der i 
kommuneplanen ligger i det åbne land. Gårdene ligger i "landzone" og bevarer denne zone-
status.

Rammeområdet for delområde 2 - Sommerhusområdet ved Ørby justeres på grund af oven-
nævnte. 

Rammeområde 3 – Sommerhusområdet mod det åbne land, Her overføres sommerhusområdet
fra ”landzone” til ”sommerhusområde”. 

Rammeområde 4 – et reserveret sommerhusområde syd og øst for landsbyen. Disse arealer til-
bageføres til landzone, idet byrådet vurderer, at der ikke er behov for flere sommerhusudstyk-
ninger omkring Ørby landsby.

I 2012 var der forhandlinger med Miljøcenter Roskilde/Naturstyrelsen, idet der ikke umiddel-
bart må ske statusændringer i henhold til Fingerplanen 2007. Lokalplanforslaget indeholder 4 
statusændringer :

• Et eksisterende sommerhusområde i "landzone" overføres "sommerhusområde",
• Ændret landbyafgrænsning, 6 huse overføres fra "sommerhusområde" til "byzone",
• Landsbyens baunehøj overføres fra "sommerhusområde" til "byzone" samt
• Tilbageførelse af reserverede arealudlæg til sommerhusbebyggelse til "landzone". 

Se ovenfor.

Disse forhandlinger afstedkom, at der skete justeringer af lokalplanteksten. Forhandlingerne 
resulterede i, at Roskilde Miljøcenter/Naturstyrelsen godkendte de 4 statusændringer ud fra en 
planfaglig vurdering. 

Endvidere sker der mindre justeringer i rammebstemmelserne. 

Skal planen miljøvurderes?
Ja

Nej x

Begrundelse / bemærkninger:
Kommuneplantillægget skal ikke miljøvurderes, idet der ikke sker forandringer i den 
eksisterende anvendelse. Der er et par enkelte steder i landsbyen, hvor der kan indrettes 
enkelte nye boliger eller lettere erhverv inden for de eksisterende fysiske rammer. 



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

Kommuneplantillægget fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan.



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
 

Befolkning og sundhed

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

x

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn

x

Friluftsliv/rekreative interesser x

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen
F.eks. tilgængelighed?

x

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

x

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)

Dyreliv Påvirkes områdets fauna? x

Planteliv Påvirkes områdets flora? x

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

x

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

x

Naturbeskyttelse jf. § 3 x Sø på matr. nr. 9bl, gadekær på matr.nr. 40c og 
matr. nr. 24a, alle Ørby

Beskyttelseslinier x

Fredning x Ørby Baunehøj, som er en synlig rundhøj fra 
oldtiden. Der er på højen en genforeningssten fra 
ca. 1920-1929.

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

x I Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kom-
mune er den sydlige del af landsbyafgræns-
ningen syd for landevejen, udpeget som et 
område med potentielt økologisk forbindelses- 
område.

Planlægningen vurderes dog ikke at have ind-
virkning på naturen, idet der i lokalplanen ikke 
tillades, at der sker ændringer, der overskærer
det potentielle økologiske forbindelsesområde.



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
 

Skovrejsning/skovnedlæggelse x

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

x

Landskab og jordbund

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

x I kommuneplanen er området syd for landsby-
afgrænsningen udpeget som et bevaringsvær-
digt landskab.

Planlægningen vurderes dog ikke at have ind-
virkning på landskabet, idet lokalplanen ikke 
tillader, at der sker ændringer i tilstanden eller 
arealanvendelsen af dette landskab. Lokalplan-
en tilbagefører et tidligere planlagt sommerhu-
sområde til det åbne land.  

Geologiske særpræg x

Jordforurening x

Risiko for forurening x

Jordhåndtering/flytning
Jord ind/ud, terrænregulering ect.

x

Vand

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

x

Udledning af spildevand x

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

x

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen
F.eks. nedsivning

x

Luft

Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.?

x

Emissioner fra eventuel trafik til og 
fra området 

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
 

Støj

Støj (både inden- og udendørs) x

Vibrationer x

Trafik

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

x

Støj/vibrationer x

Sikkerhed
For både bilister og de svage trafikanter

x

Klimatiske faktorer

CO2-udledning x

Påvirkes projektet af nuværende 
/fremtidige klimaændringer?

x  

Oversvømmelsesrisiko x

Lavbundsarealer x

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier x Kulturmiljø
Det fremgår det af kommuneplanen, at en 
mindre del af sommerhusområdet mod sydvest
grænser op til et værdifuldt kulturmiljø.

Planlægningen vurderes dog ikke at have ind-
virkning på naboområdet, idet lokalplanens 
bestemmelser for sommerhusområdet ikke til-
lader terrænregulering og at lokalplanens af-
grænsning skal være levende hegn. 

Jord- og stendiger
Lokalplanen udpeger både registrerede og 
bevaringsværdige diger. Digerne skal bevares. 
Jord-og stendigerne skal respekteres i overens-
stemmelse med museumslovens § 29a, jf. bi-
lag 5.

Kirker x

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

x Landsbyafgrænsning omfatter bevaringsværdige 
huse og gårde.

Ressourcer og affald

Arealforbrug 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
 

Energiforbrug
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger

x

Vandforbrug x

Produkter, materialer, råstoffer x

Kemikalier, miljøfremmede stoffer x

Affald, genanvendelse x

Visuel effekt

Kystnærhedszone x

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



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.

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