
  
VVM-screeningsskema 
 
Vejledning til udfyldning af screeningsskema 

Skemaet udfyldes med blanding af tekst og afkrydsninger. Nogle punkter skal udelukkende 
besvares i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsages af uddybende bemærkninger i tilhørende 
tekstfelt. Der skal redegøres for begrundelsen for det afsatte kryds, herunder gives beskrivelse af 
eventuelle miljøeffekter. Miljøeffekterne skal vurderes som værende væsentlige eller ikke 
væsentlige, 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 
miljøeffekter? Også afkrydsninger med ”ej relevant” skal begrundes med, hvorfor det ikke 
skønnes relevant.  
 

Generelle oplysninger om projektet 

Projekt beskrivelse – jf- 
anmeldelsen 

Udsholt Renseanlæg nedlægges som led i Gribvand 
Spildevand A/S’s strategi for spildevandsrensning. 

Strategien for spildevandsrensningen indebærer, at en 
række mindre renseanlæg skal nedlægges og 
spildevandet renses på Gilleleje Renseanlæg. Udsholt 
Renseanlæg er et af disse anlæg. 

Tankene ombygges til forsinkelsesbassiner. 
Renseanlægget vil i fremtiden fremstå omtrent som i 
dag, blot vil tankene i tørvejr være tømte. De mindste 
tanke vil eventuelt blive fjernet. 

Projektet omkring udvidelse af Gilleleje Renseanlæg er 
screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Der er den 
29. maj 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke 
kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering  

Strategien kan rekvireres fra Gribvand Spildevand A/S. 

Navn og adresse bygherre Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, 3230 Græsted 

Bygherres kontaktperson 
og telefonnummer 

Thomas Jakobsen, Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 
18c, 3230 Græsted 

Telefon: 48 40 41 20 

Projektets placering Udsholt Renseanlæg, Udsholt Strandvej 181, 3230 
Græsted 

Matrikel nr.: 12gz, Ejerlaug: Udsholt By, Udsholt 

Projektet berører følgende Gribskov Kommune 
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kommuner 

Placering af Udsholt 
Renseanlæg 

Udsholt Renseanlæg 
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Forholdet til VVM 
reglerne Ja Nej Bemærkninger 

Er anlægget opført på 
bilag 1 til lovbekendt-
gørelse nr 973 af 
25/06/2020  

 x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt 

Er anlægget opført på 
bilag 2 til lovbekendt-
gørelse nr 973 af 
25/06/2020  

x  

Hvis ja, skal der gennemføres en screening. 

Projektet er omfattet af punkt 13a, da der 
sker en ændring af et renseanlæg, som er 
omfattet af punkt 11c på bilag 2 i 
bekendtgørelsen. 
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Uddybende bemærkninger 

Anlæggets karakteristika  

1. Arealbehovet i ha 
    

Det samlede grundareal er ca. 10.000 
m². 

2. Er der andre ejere 
end bygherre 

 x   
Ejer af arealet er Gribskov Kommune. 
Bygherre er lejer af arealet. 

3. Det bebyggede areal 
i m2 og bygningsmasse i 
m3 

    

Det bebyggede areal vil fremover være 
ca. 2.500 m² (tanke og bygninger). Der 
bygges ikke nyt i forbindelse med 
projektet. 

Det befæstede areal vil være ca. 500 m² 
(veje og pladser). Der sker ingen 
ændringer i forbindelse med projektet. 

4. Anlæggets 
maksimale 
bygningshøjde i meter 

    
Den maksimal bygningshøjde vil være 4 
meter – som i dag. 
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Uddybende bemærkninger 

5. Anlæggets kapacitet 
for så vidt angår flow og 
opbevaring af:  

    
 

 

 Råstoffer (type og 
mængde) 

x    Ingen. 

 Mellemprodukter 
(type og 
mængde) 

x    
Ingen. 

 Færdigvarer (type 
og mængde)  

x    Ingen. 

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg 

x    Der er ikke tale om et strækningsanlæg. 

7. Anlæggets længde 
for strækningsanlæg 

x    Der er ikke tale om et strækningsanlæg. 
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Uddybende bemærkninger 

8. Anlæggets behov for 
råstoffer – type og 
mængde:  

    
 

 I anlægsfasen 
    

Der tilkøres ca. 500 m³beton. Der 
støbes i forbindelse med ombygning til 
forsinkelsesbassiner. 

 I driftsfasen 
    

Der vil ikke være behov for råstoffer i 
driftsfasen 

9. Behov for vand – 
kvalitet og mængde: 

    
 

 I anlægsfasen 
    

Der er ikke brug for væsentlige 
vandmængder i anlægsfasen. 

 I driftsfasen 
    

Der er ikke brug for væsentlige 
vandmængder i driftsfasen. 

10. Forudsætter 
anlægget etablering af 
yderligere 
vandforsyningskapacitet 

   X 

Nedlægning af renseanlægget 
forudsætter ikke etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet. 
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Uddybende bemærkninger 

11. Affaldstype og 
mængder, som følge af 
anlægget: 

    
 

 Farligt affald x    Ingen. 

 Andet affald  x    Ingen. 

 Spildevand 

    

Oplandets spildevand på ca 350.000 
m³/år vil i driftsfasen blive pumpet til 
Gilleleje renseanlæg. Udledning af 
spildevand til Kattegat via havledning vil 
ophøre ved nedlægning af 
renseanlægget. 

12. Kræver 
bortskaffelse af affald 
og spildevand 
ændringer af bestående 
ordninger 

   X 

Gilleleje renseanlæg er allerede 
ombygget til at modtage spildevand fra 
bl.a. Udsholt Renseanlæg. Der er derfor 
ikke behov for ændringer af bestående 
ordninger i forhold til affald og 
spildevand. 

13. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for støj  

   X 

Projektet forventes ikke at give 
anledning til væsentlige støjgener i 
hverken anlægsfase eller driftsfase. 

Samlet forventes der en mindre 
støjpåvirkning af omgivelserne, når 
renseanlægget nedlægges. 

14. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening 

   X 

Projektet forventes ikke at give 
anledning til væsentlig luftforurening i 
hverken anlægsfase eller driftsfase. 
Vejledende grænseværdier for 
luftforurening vil ikke blive overskredet. 

15. Vil anlæggets give 
anledning for 
vibrationsgener 

   X 
Projektet forventes ikke at give 
anledning til væsentlige vibrationsgener 
i hverken anlægsfase eller driftsfase. 
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Uddybende bemærkninger 

16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener    X 

Projektet forventes ikke at give 
anledning til væsentlige støvgener i 
hverken anlægsfase eller driftsfase. 

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener 

   X 

Projektet forventes ikke at give 
anledning til væsentlige lugtgener i 
hverken anlægsfase eller driftsfase. 

Samlet forventes der en mindre 
lugtpåvirkning af omgivelserne, når 
renseanlægget nedlægges. 

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener 

   X 

Der etableres ikke ny belysning af 
området. 

Projektet forventes ikke at give 
anledning til væsentlige lysgener i 
hverken anlægsfase eller driftsfase. 

19. Må anlægget 
forventes at udgøre en 
særlig risiko for uheld 

   X 
Anlægget forventes ikke at udgøre en 
særlig risiko for uheld. 

Anlæggets placering   

20. Forudsætter 
anlægget ændring af 
den eksisterende 
arealanvendelse 

   X 

Der ændres ikke væsentligt på 
bygninger eller belægning på arealet. 
Aktiviteterne på anlægget vil 
formindskes, hvilket ikke vil påvirke 
omgivelserne negativt. 

21. Forudsætter 
anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan 
for området 

   X 

Nedlægning af renseanlægget 
forudsætter ikke ny lokalplan for 
området. 

22. Forudsætter 
anlægget ændring af 
kommuneplanen 

   X 
Nedlægning af renseanlægget 
forudsætter ikke ændring af 
kommuneplan. 



 
8/15 

 

 

 

 E
j 

 J
a 

B
ør

 
d N

ej
 

Uddybende bemærkninger 

23. Indebærer anlægget 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer ud over 
hvad der fremgår af 
gældende kommune- og 
lokalplaner 

   X 

Der vil ikke være behov for en 
begrænsning af anvendelsen af 
naboarealerne. 

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

   X 

Nedlæggelsen af renseanlægget vil ikke 
være en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets råstoffer og 
grundvand. 

25. Indebærer anlægget 
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder 

   X 
Se under punkt 30. 

26. Er anlægget tænkt 
placeret inden for 
kystnærhedszonen    X 

Der er tale om nedlæggelse af et 
eksisterende anlæg, og der vil derfor 
ikke være en væsentlig negativ 
påvirkning af kystnærhedszonen. 

27. Forudsætter 
anlægget rydning af 
skov 

   X 
Der sker ingen rydning af skov i 
forbindelse med nedlægning af 
renseanlægget. 

28. Vil anlægget være i 
strid med eller til hinder 
for etableringen af 
reservater eller 
naturparker 

   X 

Nedlægning af renseanlægget vil ikke 
være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller 
naturparker. 

29. Tænkes anlægget 
placeret i 
vadehavsområdet 

   X 
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Uddybende bemærkninger 

30. Kan anlægget 
påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede 
områder: 

    

 

 Nationalt 

   x 

Projektet grænser op til § 3-beskyttet 
natur mod både nord og vest, 
henholdsvis eng og mose. 

Ved nedlægning af renseanlægget 
vurderes det ikke, at de § 3-beskyttede 
områder vil blive påvirket i hverken 
anlægsfase eller driftsfase. 

Renseanlægget udleder i dag renset 
spildevand via havledning til Kattegat. 
Der vil derfor ikke ske en ændring af 
tilførsel af vand til nærliggende natur 
ved nedlæggelse af renseanlægget. 

 Internationalt 
(Natura 2000) 

   x 

Nærmeste Natura 2000 område er 
beliggende 510 meter nordvest for 
anlægget. Natura 2000 område nr. 195. 

Det vurderes ikke, at nedlæggelse af 
renseanlægget vil påvirke dette område i 
hverken anlægsfase eller driftsfase. 

Spildevandet fra Udsholt Renseanlæg skal 
fremover via kloakledninger ledes til 
Gilleleje Renseanlæg, som udleder til 
Kattegat via en havledning. En vurdering 
af udvidelse af Gilleleje Renseanlæg og 
etablering af havledning ved Gilleleje, er 
vurderet i separate VVM screeninger. Se 
projektbeskrivelse øverst i skemaet. 

31. Forventes området 
at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV 

   x 

Der drives i dag renseanlæg på 
projektområdet. Der er ikke registreret 
bilag IV arter på området, og der 
forventes derfor ikke en påvirkning af 
bilag IV arter ved nedlægning af 
renseanlægget. 
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Uddybende bemærkninger 

32. Forventes området 
at rumme danske 
rødlistearter    x 

Der drives i dag renseanlæg på 
projektområdet. Der er ikke registreret 
rødlistearter på området, og der forventes 
derfor ikke en påvirkning af rødlistearter 
ved nedlægning af renseanlægget. 
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Uddybende bemærkninger 

33. Kan anlægget 
påvirke områder, hvor 
fastsatte 
miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet: 

    

 

 Overfladevand 

   x 

Efter nedlægning af renseanlægget vil 
spildevandet blive ledt til Gilleleje 
Renseanlæg hvor det renses inden det 
ledes ud i Kattegat. Gilleleje Renseanlæg 
er ombygget til at håndtere den øgede 
mængde spildevand fra de renseanlæg, 
der nedlægges. Der er udarbejdet separat 
VVM screening for udbygningen af 
Gilleleje Renseanlæg og etablering af 
havledning. (se projektbeskrivelse øverst i 
skemaet). 
Projektet vil ikke give medføre mere 
overfladevand end i dag. 

 Grundvand 

   x 

Projektet er ikke placeret i et område 
med særlige drikkevandsinteresser. Det 
vurderes ikke, at projektet vil have 
nogen negativ påvirkning af grundvand. 

 Naturområder    x 
Der forventes ikke at være væsentlig 
påvirkning af naturområder. Se afsnit 30. 

 Boligområder 
(støj/lys/luft) 

   x 

Det vurderes ikke, at det nedlagte 
renseanlæg i driftsfasen vil give 
anledning til hverken støj- lys eller 
luftgener. 

34. Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder    x 

Anlægget er placeret op til 
sommerhusområde. Det vurderes, at 
nedlægningen af renseanlægget vil 
mindske gener hos omkringboende. 
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Uddybende bemærkninger 

35. Kan anlægget 
påvirke 

    
 

 Historiske 
landskabstræk    x 

Nedlægningen af renseanlægget 
vurderes ikke at påvirke historiske 
landskabstræk. 

 Kulturelle 
landskabstræk    x 

Nedlægningen af renseanlægget 
vurderes ikke at påvirke kulturelle 
landskabstræk. 

 Arkæologiske 
værdier/landskabs
træk    x 

Nedlægningen af renseanlægget 
vurderes ikke at påvirke arkæologiske 
værdier og landskabstræk, da der ikke 
skal ske afgravning eller påfyldning af 
jord. 

 Æstetiske 
landskabstræk    x 

Nedlægningen af renseanlægget 
vurderes ikke at påvirke æstetiske 
landskabstræk. 

 Geologiske 
landskabstræk    x 

Nedlægningen af renseanlægget 
vurderes ikke at påvirke geologiske 
landskabstræk. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning  

36. Er området, hvor 
anlægget tænkes 
placeret, sårbar overfor 
den forventede 
miljøpåvirkning  

   x 

I dag drives der renseanlæg på området. 
Nedlægningen af renseanlægget vil 
reducere miljøpåvirkningen på området, 
hvorfor det vurderes, at området ikke vil 
være sårbart overfor den forventede 
miljøpåvirkning. 
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Uddybende bemærkninger 

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

   x 

Nedlæggelse af Udsholt Renseanlæg er 
del af en samlet spildevandsstrategi hvor 
også andre små renseanlæg skal 
nedlægges. Spildevandet herfra skal 
ligeledes ledes til Gilleleje Renseanlæg. 
Denne udvidelse er der lavet separat VVM
screening for. Se projektbeskrivelsen 
øverst i skemaet. 
 
Der er ikke viden om andre anlæg eller 
aktiviteter i området, der vil have en 
kumulativ påvirkning på miljøet i 
forbindelse med nedlæggelse af 
renseanlægget. 

38. Er der andre 
kumulative forhold    x 

Der vurderes ikke at være andre 
kumulative forhold. 

39. Den forventede 
miljøpåvirknings 
geografiske 
udstrækning i areal  

    

Selve nedlægningen af renseanlægget vil 
ske på matriklen 12gz, Udsholt By, 
Udsholt. Det forventes ikke nogen 
væsentlig negativ miljøpåvirkning uden 
for matriklen. 

40. Omfanget af 
personer, der forventes 
berørt af 
miljøpåvirkningen 

    

Nedlægningen af renseanlægget forventes 
ikke at medføre negative 
miljøpåvirkninger for de omkringboende 

 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række 
udover kommunens 
område 

   x 

Det vil ikke ske en miljøpåvirkning ud 
over kommunens område. 
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Uddybende bemærkninger 

42. Forventes 
miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige: 

    
 

 Enkeltvis 
   x 

Der forventes ikke nogen væsentlige 
negative miljøpåvirkninger. 

 Samlet 
   x 

Der forventes ikke nogen væsentlige 
negative miljøpåvirkninger. 

43. Må den samlede 
miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks 

   x 
Det vurderes ikke, at der er tale om en 
kompleks miljøpåvirkning. 

44. Er der stor 
sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen 

   x 

Der vil være en kortvarig miljøpåvirkning i
forbindelse med anlægsfasen. Der 
forventes ikke nogen væsentlig negativ 
miljøpåvirkning i driftsfasen. 

45. Er påvirkningen af 
miljøet: 

    
 

 Varig 
   x 

Der vurderes ikke at være tale om en 
varig negative påvirkning af miljøet. 

 Hyppig 
   x 

Der vurderes ikke at være hyppige 
negative påvirkninger af miljøet. 

 Reversibel 
   x 

Der forventes ikke reversibel påvirkning 
af miljøet. 

 

 

 

 

 



 
15/15 

 

 

 

 E
j 

 J
a 

B
ør

 
d N

ej
 

Uddybende bemærkninger 

Konklusion Ja Nej  Uddybende bemærkninger 

Giver resultatet af 
screeningen anledning 
til at antage, at det 
anmeldte projekt ville 
kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at 
det er VVM-pligtigt.  

 x  

Det forventes ikke, at nedlægning af 
Udsholt renseanlæg vil medføre en 
væsentlig negativ miljøpåvirkning i 
hverken anlægsfasen eller driftsfasen. 
 
Det vurderes, at den fremtidige rensning 
af spildevandet på det nye Gilleleje 
Renseanlæg vil være bedre og mere 
effektiv end rensningen på Udsholt 
Renseanlæg i dag. 
 
Gilleleje Renseanlæg ombygges til at 
håndtere den øgede mængde spildevand. 
Udvidelsen af Gilleleje Renseanlæg og 
etablering af havledning er screenet i 
forhold til VVM reglerne. Der er 
henholdsvis den 29. maj 2019 og den 20. 
april 2020 truffet afgørelse om, at 
udvidelse og etablering af havledning ikke 
kræver, at der udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport. 
Ingen af afgørelserne er blevet påklaget. 
 
På baggrund af ovenstående og 
vurderingerne indskrevet i dette skema 
vurderes det samlet, at projektet ikke vil 
have væsentlig negativ påvirkning på 
miljøet. 
 

 

 

Screeningsskema udfyldt af: 

Dato:14.04.2021  Kommunal sagsbehandler: Jonna Højer Jensen 

 
 
 


