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Screening af planer og programmer (SMV) for pligt om miljøvurdering 
 
Screeningen af planen/programmet er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven: Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM); LBK nr. 1225 af 25.10.18 - 
med efterfølgende ændringer. 
 
Formålet med miljøvurderingsreglerne er at vurdere projektets væsentlige indvirkninger på miljøet 
som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. 
 
Formålet med screeningen er at afgøre om planen vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, så der 
skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante 
kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af relevante myndigheder jf. lovens § 32.  
 
Hvis der er tale om både en lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg behandles de to plantyper i 
hver deres screening/screeningsskema, da både afgrænsningen, indholdet og vidensniveauet kan være 
forskelligt. 
 
Er du i tvivl om noget i forbindelse med screeningen / Miljøvurderingsloven, kan du kontakte 
kommunens Miljøvurderings-ansvarlige Morten Weile i Helsingør BYLAB. 
 
Kort beskrivelse af Lokalplan 4.36 
Lokalplanområdet er beliggende på Nordre Strandvej 119 i Hellebæk. Ejendommen omfatter matr.nr. 2ku, 
Hellebækgård, Hellebæk. Lokalplanområdet afgrænses af Nordre Strandvej, Turbinevej og 
Hammermøllevej. 
 

   
Illustrationsplan Matrikelkort og lokalplanafgrænsning 
 
Lokalplanen muliggør en omdannelse af området, således at de eksisterende bygninger dels kan renoveres, 
så de bliver mere attraktive for kontorerhverv og delvis kan omdannes til boligformål. Der kan indrettes 
fællesfaciliteter for bebyggelsen. Desuden kan der etableres en ny bygning til rækkehuse og et nyt 
fælleshus for bebyggelsen. Maksimalt 50% af bebyggelsen kan anvendes til boligformål. Kontorarealerne 
tænkes anvendt af forskellige virksomheder og kontorfællesskaber. 
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Bygningerne renoveres med respekt for kulturarven. For at fremhæve de flotte høje rum og få mest muligt 
dagslys og udsyn i de dybe bygninger etableres et vertikalt vinduesformat, der med få undtagelser i hver 
bolig går til gulv til loft. I de bygninger, som anvendes til erhverv, udskiftes vinduerne ikke. 
 
Lokalplanen muliggør, at de fælles friarealer udformes, således at de både er egnet for ophold for boliger 
og erhverv. Friarealerne holdes så vidt muligt grønne og faste belægninger minimeres. Grus og andre 
permeable belægninger skal understøtte områdets grønne karakter. Eksisterende beplantning bevares i 
videst mulige omfang og suppleres med flere træer, buske og lav vegetation. 
 
De eksisterende vejadgange fra Nordre Strandvej, Turbinevej og Hammermøllevej opretholdes. 
Vejadgangen fra Hammermøllevej ændres, således, at den alene bliver adgang til en lille parkeringsplads 
ved Bygning A. Derudover etableres der en kiss’n ride til af- og påstigning. Der bliver ikke forbindelse herfra 
til de øvrige parkeringsområder. Den nuværende vejadgang fra Turbinevej vil betjene den største af de tre 
parkeringsområder på ejendommen. Den nuværende mulighed for gennemkørsel gennem området lukkes. 
 
I henhold til Helsingør Kommuneplan 2019 skal der for etageboliger udlægges areal til parkering svarende 
til 1 p-plads pr. 50 m² dog max. 1,5 p-plads pr. bolig. For kontorer og liberalt erhverv skal der udlægges 1 
parkeringsplads pr. 50 m². Da der er forskel på udnyttelsen af parkeringspladserne fordelt over døgnet for 
forskellige anvendelser, er det i lokalplanen muliggjort, at der kan reduceres i antallet af parkeringspladser 
og dermed indregne den forventede dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne. I beregningen indgår det 
som en forudsætning, at der på en hverdag med maksimal udnyttelse af parkeringspladserne vil alle 
parkeringspladserne til erhverv blive benyttet, mens kun 60% af parkeringspladserne til bolig vil blive 
benyttet. Dermed kan antallet af p-pladser, der skal etableres, reduceres til 180, hvis anvendelsen fordeles 
på 40/60% bolig/erhverv og 158, hvis anvendelsen fordeles på 50/50% bolig/erhverv. 
 
 

 Ja Nej Bemærkninger 

 Fastlægger planen rammerne for anlægsprojekter 
omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og/eller 2? 

x  Bilag 2, pkt. 10b) Anlægsarbejder i 
byzoner, herunder opførelse af 
butikscentre og parkeringsanlæg. 
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Kan planen påvirke et udpeget internationalt 
naturbeskyttelsesområde - Natura 2000 område? 

 x Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov 
er udpeget som Natura 2000-område 
og er beliggende umiddelbart vest for 
lokalplanområdet. Planen medfører 
ikke anlægsarbejder eller aktiviteter, 
som vil kunne påvirke Natura 2000-
området. 
Den omhandlende ejendom har været 
intensivt udnyttet med stor grad af 
belægning og velplejet have uden 
gamle træer og med megen aktivitet. 
Det er derfor helt usandsynligt at der 
på ejendommen findes habitatarter, 
rødlistede arter mv. på ejendommen. 

Det er derfor helt usandsynligt at 
udnyttelsen af lokalplanen vil medføre 
negativpåvirkning af habitatarter, 
beskyttede naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget i det 
nærliggende Natura2000 område.  

 
 
 

Kan planen påvirke yngle og rastesteder for Bilag IV 
arter jf. EU´s Habitatdirektiv?  

x  Stor vandsalamander er på 
udpegningsgrundlaget i Natura2000 
området og er samtidig en habitatart 
(bilag IV). Den forekommer i 
habitatområdet. Der er formentlig også 
spidssnudet frø, flagermus, stor 
kærguldsmed mv. i habitatområdet. De 
vil ikke blive negativt påvirket af 
projektet, jf. ovenstående vurdering.  I 
habitatområdet er der flere 
rødlistearter mv., men de bliver ikke 
påvirket. 

 Fastlægger planen anvendelsen af ”mindre områder 
på lokalt plan”?  

x   

Indeholder planen alene mindre ændringer i en 
eksisterende plan? 

x  Planen ændrer anvendelsen fra 
erhvervsformål til en blanding af bolig 
og erhverv og muliggør etablering af xx 
m2 ny bebyggelse til boligformål. 
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Forklaring på relevans og væsentlighed i skemaet: 
 
Forhold relevant (væsentligt): relevant miljøparameter for planen, som kan medføre væsentlig 
miljøpåvirkning mht. dette emne. Der er miljøpåvirkninger og miljøpåvirkningerne kan være 
væsentlige.  
 
Forhold relevant (uvæsentligt): relevant miljøparameter for planen, men planen forventes ikke at 
kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning mht. dette emne.  
 
Miljøparameter 
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 Bemærkninger 

Biologisk mangfoldighed 

Dyreliv   x Området er udbygget og beliggende i byzone. 

Planteliv  x  Området er udbygget, og det forventes ikke at 
der forefindes beskyttede arter inden for 
lokalplanområdet. 

Sjældne, udryddelses- truede eller 
fredede dyr, planter eller naturtyper 

 x  Den omhandlende ejendom har været intensivt 
udnyttet med stor grad af belægning og velplejet 
have uden gamle træer og med megen aktivitet. 
Det er derfor helt usandsynligt at der på 
ejendommen findes habitatarter, rødlistede arter 
mv. på ejendommen. 
Det er derfor helt usandsynligt at udnyttelsen af 
lokalplanen vil medføre negativpåvirkning af 
habitatarter, beskyttede naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget i det nærliggende 
Natura2000 område.  
Stor vandsalamander er på 
udpegningsgrundlaget i Natura2000 området og 
er samtidig en habitatart (bilag IV). Den 
forekommer i habitatområdet. Der er formentlig 
også spidssnudet frø, flagermus, stor 
kærguldsmed mv. i habitatområdet. De vil ikke 
blive negativt påvirket af projektet, jf. 
ovenstående vurdering.  I habitatområdet er der 
flere rødlistearter mv., men de bliver ikke 
påvirket. 
 

Nærliggende naturområder   x  

Fuglebeskyttelsesområder   x  
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Habitatområder  X  Området er nabo til Natura 2000-området 
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov, men med 
de planlagte anvendelser i området ventes 
lokalplanen ikke at påvirke udpegningsgrundlaget 
området væsentligt. 

Ramsarområder   x  

Spredningskorridorer  x  Lokalplanområdet er ikke udlagt som 
spredningskorridor, men grænser op til områder 
der er beskrevet som økologiske forbindelser og 
særlig værdifuld natur. De planlagte anvendelser, 
som muliggøres af lokalplanen, vil ikke påvirke 
spredningskorridorerne. 

Naturbeskyttelsesområder, jf. 
Naturbeskyttelsesloven, søer, 
vandløb, heder, moser og lignende, 
strandenge, strandsumpe, ferske 
enge, overdrev m.v. (§3) 

 x  Kanalen lange Hammermøllevejs vestside er 
udlagt som §3-område. Vandet fra kanalen ledes 
bl.a. gennem lokalplanområdet. Med projektet vil 
de samme vandmængder fortsat blive ledt 
gennem området. I haveanlægget ændres 
forløbet af vandrenden, men det sikres, at der er 
plads til samme volumen. Dette forventes ikke at 
ville påvirke §3-området.  

Beskyttelseszoner, jf. 
Naturbeskyttelsesloven, klitfredede 
arealer og strande, søer og åer, 
skove, fortidsminder og kirker (§§ 8 - 
11 og 15 - 19) 

 x  Der er fastlagt en skovbyggelinje langs 
Hammermøllevejs vestside. Lokalplanen ventes 
ikke at påvirke skoven. 
Strandbeskyttelseslinjen ligger nord for Nordre 
Strandvej og omfatter ikke lokalplanens område. 
Området er ikke berørt af en skovbyggelinje, men 
grænser op til arealer, som er omfattet af 
skovbyggelinjen. 

Grønne områder   x  

Grønne kiler i og omkring byer   x  

Skovrejsning/-nedlæggelse   x  

Fredskov (skovloven)   x  

Fredninger, jf. 
Naturbeskyttelsesloven 

 x  Der er fastlagt en udsigtsfredning for en del af 
strandområdet nordøst for lokalplanområdet. 
Lokalplanen vil ikke påvirke grundlaget for denne 
fredning. 
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Landskab 

Landskabelig værdi  x  Lokalplanområdet har ikke i sig selv landskabelig 
værdi, men ligger i et område, der har stor 
landskabelig værdi. Lokalplanområdet ligger i 
byzone på Nordkysten vest for Helsingør. 
Nordkysten er i kommunens landskabsanalyse 
område 6. 
Klædefabrikken i Hellebæk ligger ovenfor Nordre 
Strandvej og ovenpå kystskrænten foran 
Hammermølleskoven. De ombyggede 
fabriksbygninger er omgivet af andre 
kulturhistoriske bygninger fra industritiden. Siden 
1600-tallet har man udnyttet vandkraften her. 
Landskabet er i kraft af sin placering på kysten og 
de tydelige kulturhistoriske og landskabelige 
sammenhænge værdifuldt. Det ændres ikke med 
lokalplanen. 

Geologisk særpræg  x  Lokalplanområdet har stor terrænvariation, 
hvilket skyldes den kystklint, som gennemskærer 
området, og som danner grænse mellem det 
marine forland og det bagvedliggende bakkede 
morænelandskab med søer, bække og 
skovklædte arealer. 

Naturgenopretning   x  

Kystområde  x  Lokalplanområdet ligger tæt på kysten, men da 
bebyggelsen, som er orienteret mod kysten, er 
eksisterende og den nye bebyggelse ikke vil være 
højere end den eksisterende, vil lokalplanen ikke 
påvirke kystområdet. 

Jordbund 

Jordforurening (registreret/ikke 
registreret) 

 x  Lokalplanområdet er beliggende i område med 
krav om analyser. Der er ikke kortlagt 
jordforurening for området. 

Risiko for forurening  x  Med de planlagte aktiviteter på ejendommen vil 
risikoen for forurening være minimal. 

Jordhåndtering/flytning  x  Der vil forekomme jordflytning i forbindelse med 
den planlagte regulering af terrænet til 
bebyggelsens friarealer.  

Vand 

Afledning af overfladevand  x  Overfladevand ledes til det eksisterende åbne 
kanalsystem gennem bebyggelsen og 
haveanlægget og ud i havet, som i dag. 



Filnavn: Screening af planer for pligt om miljøvurdering_SMV_010219.docx 
Titel: Screening af lokalplan 4.36 for Hellebæk Klædefabrik 
Sagsansvarlig: Dorte Stouenberg Lindholdt 
Sags nr. Klik her for at angive tekst. 
Dokument dato: 10.4.2021 
Revisions dato: 28.4.2021 
 

 

 Side 7 af 13 

Afledning af spildevand  x  Området er separatkloakeret. Lokalplanen 
ændrer ikke dette forhold. 

Påvirkning af vandløb, søer og 
vådområder 

 x  Der ændres ikke på udløb fra området (til 
Øresund) 

Grundvandsforhold 
(sænkning/stigning) 

  x Det påtænkes ikke udført aktiviteter som følge af 
lokalplanen som vil påvirke 
grundvandsforholdene. 

Risiko for forurening af grundvand   x Det påtænkes ikke udført aktiviteter som følge af 
lokalplanen som skaber risiko for 
grundvandsforurening. 

Luft 

Luftforurening (støv og andre 
emissioner) 

 x  Med de planlagte aktiviteter inden for 
lokalplanen vil der alene i anlægsfasen for den 
nye boligbebyggelse kunne forekomme støv og 
andre emissioner. 

Emissioner fra evt. trafik til og fra 
områderne 

 x  Trafikmængderne forventes ikke ændret 
væsentligt ift. til tidligere brug af området. 

Lugtgener   x  

Ressourcer og affald 

Arealforbrug  x  Lokalplanen muliggør en ændret anvendelse fa 
eksisterende bebyggelse og en mindre 
udbygning. Der inddrages ikke nye arealer til 
byudvikling. 

Energiforbrug  x  Ventes ikke væsentligt ændret ift. de nuværende 
anvendelser. 

Vandforbrug  X  Ventes ikke væsentligt ændret ift. de nuværende 
anvendelser. 

Produkter, materialer   X Der vil ikke forekomme produktion inden for 
lokalplanens område. 

Råstoffer  X  Der forventes ikke et væsentligt råstofforbrug til 
renovering og nybyggeri inden for lokalplanens 
område. 

Kemikalier   X Der vil ikke forekomme forbrug af kemikalier 
udover almindelige kemikalier til rengøring ol. I 
boliger og kontorerhverv. 

Affaldsmængde  x  Affaldsmængderne ventes ikke ændret 
væsentligt ift. i dag. 

Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug)  x  Der skal etableres beholdere til sortering af 
affaldet i de krævede fraktioner med henblik på 
at øge muligheden for genanvendelse. 
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Støj 

Vibrationsstøj   X  

Luftbåren støj fra omgivelserne til 
planområdet 

 X  Der forekommer støj fra Nordre Strandvej. 

Luftbåren støj fra planområdet   x  

Trafik 

Adgang til området  X  De eksisterende vejadgange ved Nordre 
Strandvej, Turbinevej og Hammermølle Vej 
opretholdes. Derudover etableres en Kiss ’n Ride 
ved Hammermølle Vej.  

Parkering  X  Der planlægges med en omdannelse af området, 
hvor så meget areal som muligt af den 
eksisterende bebyggelse bibeholdes til erhverv. I 
en første etape vil det betyde, at der vil være en 
fordeling på 40% bolig (32 boliger) og 60% 
erhverv (ca. 7.535 m²). Med de nugældende 
parkeringsnormer betyder det, at der skal 
etableres 199 p-pladser. 
Med en fordeling på 50% bolig (44 boliger) og 
50% erhverv (ca. 5.910 m²) vil der skulle etableres 
184 p-pladser. Sagt på en anden måde; jo flere 
boliger, der etableres, jo mere falder kravet til 
antallet af p-pladser. Der er i dag 142 p-pladser 
på ejendommen.  
I henhold til Helsingør Kommuneplan 2019 skal 
der for etageboliger udlægges areal til parkering 
svarende til 1 p-plads pr. 50 m² dog max. 1,5 p-
plads pr. bolig. For kontorer og liberalt erhverv 
skal der udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m².  
Da der er forskel på udnyttelsen af 
parkeringspladserne fordelt over døgnet for 
forskellige anvendelser, er det i lokalplanen 
muliggjort, at der kan reduceres i antallet af 
parkeringspladser og dermed indregne den 
forventede dobbeltudnyttelse af 
parkeringspladserne. I beregningen indgår det 
som en forudsætning, at der på en hverdag med 
maksimal udnyttelse af 
parkeringspladserne vil alle parkeringspladserne 
til erhverv blive benyttet, mens kun 60% af 
parkeringspladserne til bolig vil blive benyttet. 
Dermed kan antallet af p-pladser, der skal 
etableres, reduceres til 180, hvis anvendelsen 
fordeles på 40/60% bolig/erhverv og 158, hvis 
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anvendelsen fordeles på 50/50% bolig/erhverv. 
Det vurderes ikke, at den udlagte parkering også 
med indregning af en dobbeltudnyttelse vil 
påvirke området og naboområder negativt. 

Trafikafvikling/belastning  x  Med de ændrede vejadgange vil der ikke længere 
være gennemkørsel gennem lokalplanområdet og 
trafikken på Hammermølle Vej vil blive mindre. 

Trafikstøj  x  Der ventes ikke en forøgelse af trafikstøjen som 
følge af aktiviteterne i lokalplanområdet. 
Der er udarbejdet en støjanalyse (Niras 
28.1.2021), som viser at der er støj fra Nordre 
Strandvej, som betyder, at en del af friarealerne 
mod strandvejen ikke vil overholde de vejledende 
grænser for støj. I lokalplanen redegøres der for, 
at det af hensyn til områdets status som 
kulturmiljø ikke er et ønske at opsætte støjskærm 
mod Nordre Strandvej samt, at størstedelen af 
områdets friarealer, herunder opholdsarealer for 
beboere og erhverv, ikke er støjplagede. 

Trafiksikkerhed/ulykker  x  Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision, 
trin 1-2 og en tilgængelighedsrevision, trin 1-2 for 
området (Niras 22.1.2021). Anbefalingerne fra 
dette arbejde for så vidt angår lokalplanens 
område, er blevet indarbejdet i en justeret 
bebyggelsesplan, som er indarbejdet i 
lokalplanen. 

Energiforbrug (transport)   x  

Privat/offentlig transport   x Der er busforbindelse på Nordre Strandvej og tog 
til Hammermøllen. Med de blandede anvendelser 
i området vil det være muligt, at nogle af 
beboerne også vil arbejde i virksomhederne på 
området og derved medføre lidt mindre trafik 
end i dag. 

Klimatiske faktorer 

Evt. påvirkning af klima  x  Lokalplanen vil ikke medføre aktiviteter som vil 
påvirke klimaet.  

Klimaændring som påvirker 
eksisterende bebyggelse, 
infrastruktur, vandstand m.v. 

 x  Lokalplanen muliggør, at bebyggelsens friarealer 
kan udformes således, at regnvand kan ledes 
gennem området og ned til kysten. Derudover 
kan der etableres grønne tage og vægge, som kan 
anvende og forsinke regnvand. 
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Kulturarv 

Kulturværdier  x  Området er udpeget som kulturmiljø. 
Klædefabrikken er den yngste af en række 
oprindelige industribygninger i Hellebæk. 
Den har en højtliggende og fremtrædende 
placering i kystnært kulturmiljø. Før 
klædefabrikken lå her en geværfabrik. 
 
Fabriksbygningerne i lokalplanområdet er i 
dag ombyggede, men fremstår, som en 
væsentlig del af det større kulturmiljø i 
Hellebæk. Kulturmiljøet er af betragtelig 
værdi, fordi blandt andet de kanaler, der 
oprindeligt førte vandet fra baglandet til 
klædefabrikken og de øvrige 
industribygninger, er velbevarede. Se 
screeningspunktet om § 3.  
 
Kulturmiljøet er herudover af generel høj 
værdi, fordi her foruden 
industribygningerne fra forskellig tid 
(industrien her startede med kanonstøberi i 
1600-tallet) findes såvel fabriksejers bolig 
som mere ydmyge længer med 
karakteristiske arbejderboliger op ad 
Bøssemagergade. 
Mindre designmæssige ændringer af de i 
forvejen ændrede bygninger til 
Klædefabrikken, vil ikke ændre afgørende 
på udtrykket og sammenhængen i 
kulturmiljøet omkring Hellebæk. 

Kirker og deres omgivelser   x  

Arkitektonisk arv  x  Se under kulturarv 

Arkæologisk arv   x  

Beskyttelser i henhold til 
Museumsloven: Sten- og jorddiger 
(§§ 29a - 
29d), Fortidsminder (§ 29e-29h) 

  x  

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger 

  x  
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Befolkning og sundhed 

Indendørs støjpåvirkning  x  De nærmeste facader ud mod Ndr. Strandvej vil 
være støjbelastet over støjgrænserne for både 
bolig og erhverv, mens de resterende facader 
overholder Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier.  De støjbelastede facader skal 
derfor udformes så de indendørs støjniveauer 
overholdes. (Jf. støjanalyse Niras 28.1.2021). 

Sundhedstilstand  x  Det muliggøres at der kan etableres forskellige 
former for fællesskaber som kan understøtte 
socialt samvær mellem beboere og erhverv og 
naboer i området. 

Svage grupper (trafik)  x  Friarealer og færdselsarealer udformes med 
henblik på at sikre svage trafikanter.  

Friluftsliv/rekreative interesser   x  

Badevand/strandliv  X  Området ligger tæt på stranden og der 
muliggøres at der kan etableres et fællesskab i 
bebyggelsen som er orienteret omkring 
aktiviteter på vandet. 

Begrænsninger og gener over for 
befolkningen 

 x  Området forventes åbnet mere end det er i dag, 
men mulighed for at naboer kan passere gennem 
området til stranden. Projektet er rettet til med 
det formål at begrænse gener fra trafik og 
parkering for naboerne i overensstemmelse med 
de ønsker, som er fremkommet på nabo- og 
borgermøder. 

Sikre adgang til offentlig / privat 
service 
 

  X  

Sikre sunde boliger  X  De nye boliger indrettes og opføres iht. BR 18 og 
vil dermed leve optil krav om sunde boliger. 

Sikre sikkert strålingsniveau   x  

Sikkerhed 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning   X  

Kriminalitet   X  

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold  X  De planlagte blandede anvendelser og forskellige 
typer af fællesskaber vil muliggøre en integration 
mellem beboere og ansatte og naboer, som vil 
kunne påvirke sociale forhold i området. 
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Påvirkning af erhvervsliv  x  For de eksisterende erhverv vil der komme nyt liv 
i området, som de ikke er vandt til, og 
anvendelsen af friarealer og p-pladser vil blive 
anderledes. De nye beboere vil kunne påvirke 
erhvervslivet både positivt og negativt. Det vil 
afhænge af synsvinkel. 

Benyttelse i dagtimerne  X  Området vil blive benyttet i dagtimerne af 
arbejdspladserne. 

Benyttelse i aftentimerne  X  Området vil blive benyttet i aftentimerne af 
boligerne. 

Benyttelse om natten  X  Området vil blive benyttet om natten af 
boligerne. 

Visuel effekt 

Arkitektonisk udtryk  X  Bebyggelsen fremtræder allerede i dag med et 
markant udtryk mod Nordre Strandvej.  

Lys og/eller refleksioner  X  Der vil ikke forekomme lys eller reflektioner fra 
området, som ikke er kendte i dag. 

Tilpasning lokalmiljøet  X  Bebyggelsen i lokalplanområdet er en del af 
historien om den industrielle udvikling i Hellebæk 
og som sådan tilpasset lokalmiljøet. 

Højde/omfang i forhold til 
lokalområdet 

 x  Den nye bebyggelse vil underordne sig den 
eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet. 

Andre forhold   
x  

Kumulative effekter 
 
De kumulative virkninger er 
virkninger, som er summen af en 
ændring, der skyldes aktiviteter inden 
for selve planen og/eller tidligere, 
nuværende og fremtidige aktiviteter 
sammen med planen. Fx kumulativ 
støj fra forskellige aktiviteter samt 
kumulativ indvirkning på sundheden 
fra flere forhold (støj, vibration, 
utryghed).  

 x 
 Der ventes ikke at være kumulative effekter.  
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Samlet vurdering og konklusion  
 
 

 
Helsingør Kommune har miljøscreenet forslag til lokalplan 4.36 og 
har ikke fundet forhold som kan medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. 
Der er tale om et eksisterende udbygget område, som ændrer 
anvendelse fra erhverv til en blanding af erhverv og bolig. Der 
muliggøres opført enkelte nye bygninger, som ligger bag den 
eksisterende bebyggelse. Lokalplanen muliggør en renovering af 
de eksisterende bygninger i respekt for kulturmiljøet, hvorved det 
vurderes, at planen ikke vil have en væsentlig påvirkning på 
kulturmiljøet.  
Lokalplanområdet støder op til Natura 2000-områder, §3-
områder, strandbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Der er 
bilag IV arter i Natura 2000- området. Men det vurderes ikke at 
de planlagte anvendelser i lokalplanområdet vil påvirke disse 
områder eller arter væsentligt. 
Øvrige miljøforhold er screenet og vurderes at have en 
uvæsentlig miljøpåvirkning. 
På denne baggrund er det Helsingør Kommunes vurdering, at der 
ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 
 

 


