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Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er om-
fattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage 
hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, 
projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der be-
handles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til krite-
rierne i lovens bilag 5. 

Skema er fra Bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 
m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) 

Basisoplysninger Tekst 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 
Nedlægning af Tisvilde Renseanlæg som led i Gribvand Spildevand A/S´s  
strategi for spildevandsrensning.  

Strategien for spildevandsrensning indebærer, at en række mindre renseanlæg 
skal nedlægges, og spildevandet fremadrettet renses på Gilleleje Renseanlæg.  

Strategien er vedtaget af Gribvand Spildevand A/S´s bestyrelse og er offentlig 
tilgængelig og kan rekvireres fra Gribvand Spildevand A/S. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

  Gribvand Spildevand A/S 
  Holtvej 18c 
  3230 Græsted 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson Thomas Jakobsen 

Gribvand Spildevand A/S 
Holtvej 18c 
3230 Græsted 

4840 4120 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. 
For havbrug angives anlæggets geogra-
fiske placering angivet ved koordinater 
for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

 Tisvilde Renseanlæg 
  Tisvilde Mose 8 
  3220 Tisvilde 
  Matr.nr.: 7d 
  Ejerlaug: Tisvilde By, Tisvilde  

Projektet berører følgende kommune 
eller kommuner (omfatter såvel den el-
ler de kommuner, som projektet er pla-
ceret i, som den eller de kommuner, 
hvis miljø kan tænkes påvirket af pro-
jektet) 

 Gribskov Kommune 
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Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 
– Målestok angives. For havbrug angi-
ves anlæggets placering på et søkort. 

  

Placering af Tisvilde Renseanlæg. 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 
1:5.000 med indtegning af anlægget og 
projektet (vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

 
 
Tisvilde Renseanlæg vil i forhold til i dag blive nedlagt som renseanlæg og spilde-
vandet vil blive pumpet til Gilleleje Renseanlæg. Tankene ombygges til forsinkelses-
bassiner. Renseanlægget vil i fremtiden fremstå omtrent som det fremtræder i dag, 
blot vil tankene i tørvejr være tømte. De mindste tanke fjernes evt. 
  

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   
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Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og program-
mer og konkrete projekter (VVM). 

 
x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM). 

x 
 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
Punkt 13 a, jf. punkt 11 c 

Projektets karakteristika Tekst 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de 
arealer, som projektet omfatter angives 
navn og adresse på de eller den pågæl-
dende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Bygherre lejer arealet hvorpå renseanlægget er beliggende.  

2. Arealanvendelse efter projektets rea-
lisering.  
 
Det fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 
 
Det fremtidige samlede befæstede 
areal i m2 
 
Nye arealer, som befæstes ved projek-
tet i m2 

  
 
 
Ca. 4.000 m² (tanke og bygninger) 
 
 
Ca. 500 m² (veje og pladser) 
 
 
Ingen. 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 
 
Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald 
hvor meget i m 
 
Projektets samlede grundareal angivet i 
ha eller m2 
 
Projektets bebyggede areal i m2 
 
Projektets nye befæstede areal i m2 
 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
 
Projektets maksimale bygningshøjde i 
m 
 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

  
 
 
Ingen behov for grundvandssænkning 
 
 
 
Ca. 10.000 m²  
 
 
Ca. 4.500 m² (tanke og bygninger – nuværende) 
 
Ca. 0 m²  
 
200 m³ 
 
Ca. 4 meter (som i dag) 
 
 
Ingen nedrivningsarbejder bortset fra fjernelse af diverse brønde, ledninger og 
mindre underjordiske bygværker.  

4. Projektets behov for råstoffer i an-
lægsperioden 
 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type 
og mængde: 
 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperio-
den 
 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperi-
oden 
 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
 
Håndtering af regnvand i anlægsperio-
den 

 
 
 
Beton, ca. 200 m3 
 
 
Ingen nævneværdige bortset fra vandforbrug til velfærdsforanstaltninger 
 
 
 
Ingen udover renseanlæggets oplandsmæssige spildevandsbelastning indtil rense-
anlægget er nedlagt 
 
Ingen, udover renseanlæggets nuværende udledning 
 
 
Regnvand ledes til renseanlægget og udledes med det rensede spildevand. Efter 
nedlægning af renseanlægget vil regnvandet blive pumpet til Gilleleje Renseanlæg. 
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Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå 

 
 
Ca. 2 mdr. i november og december 2021 

Projektets karakteristika Tekst 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af place-
ring og opbevaring på kortbilag af rå-
stoffet/produktet i driftsfasen: 
 
Råstoffer – type og mængde i driftsfa-
sen 
 
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 
 
Færdigvarer – type og mængde i drifts-
fasen 
 
Vandmængde i driftsfasen 

Ingen opbevaring af beton. Beton tilkøres og udstøbes momentant. 
Der indrettes byggeplads og skurby indenfor renseanlægget. Entreprenøren udpe-
ger lokalitet. 
 
 
Ingen 
 
 
Ingen 
 
 
Ingen 
 
 
Ingen nævneværdig 

6. Affaldstype og årlige mængder, som 
følge af projektet i driftsfasen: 
 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
 
Spildevand til renseanlæg: 
 
Spildevand med direkte udledning til  
vandløb, sø, hav: 
 
Håndtering af regnvand: 

  
 
 
Ingen 
 
Ingen 
 
Oplandets spildevand ca. 500.000 m³/år vil blive pumpet til Gilleleje Renseanlæg  
 
Ingen ud over renseanlæggets nuværende udledning til Maglemose Å i dag som 
ophører ved nedlægning af renseanlægget. 
 
Ledes til renseanlægget. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning? 

 
x   

8. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af standardvilkår eller en bran-
chebekendtgørelse? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i bran-
chebekendtgørelsen? 

x 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne over-
holdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BREF-dokumenter? 

x 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil 
kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

13. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner? 

x  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

14. Er projektet omfattet af en eller 
flere af Miljøstyrelsens vejledninger el-
ler bekendtgørelser om støj eller even-
tuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

 
x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejlednin-

ger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

x 
 

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen 
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16. Vil det samlede projekt, når an-
lægsarbejdet er udført, kunne over-
holde de vejledende grænseværdier for 
støj og vibrationer? 

x 
 

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrel-
sens vejledninger, regler og bekendtgø-
relser om luftforurening? 

 
x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejlednin-

ger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for luft-
forurening? 

x 
 

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når an-
lægsarbejdet er udført, kunne over-
holde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

x 
 

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støv-
gener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 
x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

21. Vil projektet give anledning til lugt-
gener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 
x Der vil ikke blive lugtgener hverken under anlægsfasen eller i driftsfa-

sen 

22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften 
og nattetimer vil kunne oplyse naboare-
aler og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 
x Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobe-
kendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

 
x   

Projektets placering Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lo-
kalplanens generelle formål? 

X 
 

Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation 
fra gældende bygge- og beskyttelses-
linjer? 

 
X 

 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

 
x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hin-
dring for anvendelsen af udlagte råstof-
områder? 

 
x   

28. Er projektet tænkt placeret inden 
for kystnærhedszonen? 

 
x   

Projektets placering Ja Nej Tekst 

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov? (skov er et bevokset areal med 
træer, som danner eller indenfor et ri-
meligt tidsrum ville danne sluttet skov 
af højstammede træer, og arealet er 
større end ½ ha og mere end 20 m 
bredt.) 

 
x   

30. Vil projektet være i strid med eller 
til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

 
x   
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31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

  
Projektet grænser op til § 3-beskyttet mose mod syd.  

32. Er der forekomst af beskyttede ar-
ter og i givet fald hvilke? 

 
x Der er ikke beskyttede arter på matriklen hvor renseanlægget er be-

liggende. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

  
Ca. 260 meter til det fredede område omkring Sandflugtsmonumentet 

Tibirke Bakker (sydvestlig retning)  
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale naturbeskyt-
telsesområde (Natura 2000-områder, 
habitatområder, fuglebeskyttelsesområ-
der og Ramsarområder). 

  
Ca. 900 meter til Natura 2000-område nr. 135, sydvest for projektet. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger 
af overfladevand eller grundvand, f.eks. 
i form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller grund-
vandsforekomster? 

 
x Projektet medfører at udledningen til Maglemose Å ophører og åen til-

føres derfor mindre vand efter at renseanlægget er nedlagt. COWI har 
i notatet ”Ophør i udledning fra Tisvilde Renseanlæg” dateret april 
2020 vurderet, at ophør af udledningen fra renseanlægget (sammen 
med nedlægningen af Vejby Renseanlæg) vil forbedre vandkvaliteten i 
Maglemose Å. God tilstand kræver åbning af den rørlagte strækning. 
Der henvises i øvrigt til COWIs notat. 

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

x 
 

Projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. 
Nedlægningen af renseanlægget er dog ikke en aktivitet der på nogen 
måde vil medføre nedsivning til undergrunden lige som at der heller 
ikke skal grundvandssænkes. 

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

 
x Projektet (udvidelsen) ligger ikke i et område med registreret jordforu-

rening.  

38. Er projektet placeret i et område, 
der i kommuneplanen er udpeget som 
område med risiko for oversvømmelse. 

 
x LBK nr. 1085 af 22/09/2017 Gældende. Projektet er ikke omfattet af 

gældende kommuneplanudpegninger for områder med oversvømmel-
sesrisiko  

39. Er projektet placeret i et område, 
der, jf. oversvømmelsesloven, er udpe-
get som risikoområde for oversvøm-
melse? 

 
x 

 

Projektets placering Ja Nej Tekst 

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

 
x Forøgelsen af spildevandsmængden til rensning på Gilleleje Rensean-

læg som følge af centraliseringen af spildevandsrensningen, vil ikke 
øge påvirkningen af miljøet som følge af kumulative forhold, i kritisk 
omfang. Der henvises til den af COWI udførte undersøgelse "Natura 
2000 væsentlighedsvurdering af ændret spildevandsudledning til Na-
tura 2000 område nr. 195 ved Gilleleje, december 2019". 
 
Der henvises til COWIs notat ”Ophør af udledning fra Tisvilde Rense-
anlæg” dateret april 2020, hvor den kumulative effekt af at både Tis-
vilde og Vejby Renseanlæg nedlægges er beskrevet. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande? 

 
x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet in-
den ansøgningen blev indsendt og de 
påtænkte foranstaltninger med henblik 
på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

    Forud for projektet er gennemført beregninger af effekten i Kattegat i 
forhold til badevandskvaliteten og i forhold til Vandplanen ("Modelle-
ring af udledninger til Kattegat, teknisk rapport, januar 2019"). Bereg-
ningerne har vist, at den fremtidige udledning fra Gilleleje Rensean-
læg ikke vil påvirke badevand og miljøforholdene i Kattegat. 
 
Udledning af spildevand fra Gilleleje Renseanlæg vil ske i henhold til 
tilladelse meddelt af Gribskov Kommune 
 
I forhold til at nedlægge renseanlægget er der ikke foretaget tilpas-
ninger af projektet. COWIs rapport ”Ophør i udledning fra Tisvilde 
Renseanlæg” dateret april 2020, vurderes den nedsatte vandføring i 
Maglemose Å at medvirke til at forbedre vandkvaliteten. Nedsat vand-
føring i Maglemose Å anses for den eneste påvirkning der potentielt 
kunne medføre skadelige virkninger på miljøet 
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43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 

Dato:____________________________________________ 

 

Bygherre/anmelder:_______________________________________________________ 

Vejledning 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er for-
trolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projek-
tets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold 
baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at 
kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og 
»grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-
pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 

 


