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Afgørelse VVM screening - ikke krav om 
miljøkonsekvensvurdering 
 
  
COWI har på vegne af Gribvand Kommune (som bygherre) sendt en 
ansøgning til Gribskov Kommune (som myndighed) om etablering af cykelsti 
langs Valbyvej. Projektet er omfattet af punkt nr. 10e: ”Bygning af veje, 
havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1)” i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), bek. nr. 973 af 25/06/2020 
(Miljøvurderingsloven).  
 

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti på to delstrækninger 
placeret på Valbyvej i Gribskov Kommune. Deltrækning 1 går fra Laugøvej 
til Bukkarvej (en strækning på 850 m). Delstrækning 2 går fra 
Løgelandsvej til Vibelandsvej (en strækning på 1.150 m) 
Cykelstien anlægges i min. 2,5 m bredde. Der er planlagt en skillerabat til 
nedsivning gennem fibermuld. På begge delstrækninger er der sideveje, 
hvor tilslutningerne til disse indgår i projektet. Projektet omfatter ligeledes 
krydsning af jernbane, så der sikres forbindelse til kommende trinbræt på 
Tisvildebanen og forbindelse til det kommende byområde Troldebakkerne. 
Cykelstien asfalteres og anlægges uden belysning. 
 
Partshøring af berørte grundejere har ikke medført bemærkninger. 
 
 
Afgørelse 
Gribskov Kommune har foretaget en screening af projektet ud fra kriterierne 
i miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet og på den 
baggrund truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 
væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, stk 1. 
 
Resultatet kan ændre sig, hvis forudsætningerne ændres. Ændringer i 
projektet skal derfor straks meddeles Gribskov Kommune.  
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Screeningsskema og ansøgning vedlægges som bilag. En nærmere 
beskrivelse af projektet, samt begrundelse for afgørelsen fremgår af 
screeningsskemaet og vedlagte bilag.   
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som findes på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på 
klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 
almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse 
for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 
der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden 
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og 
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes 
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
modtagelsen af afgørelsen.  
 
Klagefristen regnes fra datoen for offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på 
Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk den 7. maj 2021. Det vil 
sige, at klagefristen er den 4. juni 2021. 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på telefon 72 49 67 73 
eller på e-mail jhjen@gribskov.dk. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 Danmarks Naturfredningsforening, hoved- og lokalafdeling (dn@dn.dk 
og gribskov@dn.dk) 

 Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 
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 Friluftsrådet, hoved- og lokalafdeling (fr@friluftsraadet.dk og 
nordsjaelland@friluftsraadet.dk) 

 Dansk Ornitologisk Forening (gribskov@dof.dk og natur@dof.dk) 
 Region Hovedstaden (regionh@regionh.dk) 
 Embedslægerne Hovedstaden (sundhedsstyrelsen) (seost@sst.dk) 
 COWI 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jonna Højer Jensen 
Akademiingeniør 
Center for Teknik og 
Borgerservice 
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