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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); Lovbekendtgørelse nr. 973 af 
25. juni 2020 - med de krav til screening, der er fastsat i loven med tilhørende bilag.  
 
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/-rapport. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de 
relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af relevante myndigheder jf. lovens § 
32.  
 
 

 Ja Nej Bemærkninger 

 Er planen/programmet omfattet af 
Miljøvurderingslovens bilag 1 og/eller 2? 

  
x 

 

Kan planen/programmet påvirke et udpeget 
internationalt naturbeskyttelsesområde – Natura 
2000 område? 

  
x 

 

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

  
x 

 

Fastlægger planen/programmet anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  x  Kommuneplantillægget justerer alene 
”Særlig bestemmelse 2” i ramme-
område 3.F9 og tilføjer en ny særlig 
bestemmelse vedr. kulturmiljøforhold, 
som har manglet sammenlignet med 
tilsvarende rammeområder.  
Begge forhold detailreguleres/ 
konkretiseres i den tilhørende 
lokalplan, se nedenfor. 
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Indeholder planen/programmet alene mindre 
ændringer i en eksisterende plan? 

x 
 

 Kommuneplantillægget vedrør ramme-
område 3.F9 - Espergærde Havn. 
 
Tillægget muliggør at der kan bygges 
yderligere på havnen, men kun til 
havnerelaterede og rekreative formål. 
Tillægget sikrer endvidere, at der gøres 
opmærksom på kulturmiljøet og at der 
skal tages hensyn til det. Se uddybende 
beskrivelse under ”Kulturværdier”. 
 
I den tilhørende lokalplan konkretiseres 
det, at der kun kan opføres et fælles 
havnehus, og der sikres arkitektonisk 
tilpasning til havnens bymiljø. Huset vil 
understøtte nærområdets rekreative 
brug og medføre basale funktioner, 
som der er brug for ved bystrande og 
på havne, hvilket stemmer overens 
med kommuneplanens intentioner for 
nærområdet, samlet set. 
 
Tillægget reviderer ikke kulturmiljø-
beskrivelsen i kommuneplanen. 
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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 Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Emnet håndteres i den tilhørende 
lokalplan. Der er ikke mange grønne arealer på 
havnen, og således ikke så meget dyre- eller 
planteliv.  

Planteliv   x Se ovenfor. 

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

  x Der er ikke registret nogen arter omfattet af 
rødliste eller habitat-direktivets bilag IV inden for 
planens område. 

Nærliggende naturområder   x Nærmeste Natura-2000 områder ligger ved 
Hellebæk og Nyrup, og påvirkes ikke.  

Fuglebeskyttelsesområder   x Det nærmeste Natura 2000 Fuglebeskyttelses-
område ligger omkring Nødebo, og påvirkes ikke. 

Habitatområder   x Nærmeste Natura-2000 områder ligger ved 
Hellebæk og Nyrup, og påvirkes ikke. 
Planlægningen vil heller ikke kunne medføre en 
beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters 
yngle- eller rasteområder. 

Ramsarområder   x Ikke relevant. Nærmeste er i Odsherred. 

Spredningskorridorer   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Tillæg og den tilhørende lokalplan 
fastholder havnens arealanvendelse.  
På Kirkestranden og Store Strand, der ligger på 
hver sin side af havnen, er der potentielle 
økologiske forbindelser. Dyre- og plantelivets 
spredningsmuligheder forringes ikke af plan-
lægningen. 



Filnavn: Screening af ”Forslag til Kommuneplantillæg 16 – Espergærde Havn” 
Sags nr. 18/8668 
Dokument dato: 15. december 2021 
 
 

 Side 4 af 11 

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

  x Der er ingen forhold på havnen, som er omfattet 
af Naturbeskyttelsesloven. 

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

  x Havnen er ikke omfattet af beskyttelsesforhold, 
bort set fra kirkebyggelinjer fra Egebæksvang 
Kirke (se under ”Kirker og deres omgivelser”).  
Planlægningen fastholder havnens og tilstødende 
områders arealanvendelse og medfører ikke 
ændringer, der kan påvirke de hensyn, der skal 
tages til kirken og området. 

Grønne områder   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg af denne karakter. Emnet håndteres i 
den tilhørende lokalplan. Der er kun få og små 
grønne arealer på havnens område. 

Grønne kiler i og omkring byer   x Ikke relevant. 

Skovrejsning/-nedlæggelse   x Ikke relevant. Havneområde. 

Fredsskov (skovloven)   x Se ovenfor. 

Fredninger, jf. 
Naturbeskyttelsesloven 

  x Naboarealer tæt på havnen (Kirkestranden og 
strandgrunde syd for Store Strand er omfattet af 
fredninger), men havnen er ikke omfattet.  

Landskab 

Landskabelig værdi   x Planområdet er omfattet af kommunens land-
skabsanalyse (område 7: Sydkysten/ Øresunds-
kysten). Analysen fastlægger, at sydkysten 
opleves meget ”fragmenteret” og at tilstanden af 
landskabet er meget varieret. Espergærde Havn 
har ikke en specifik landskabelig værdi, men 
indgår som en del af landskabet langs kysten (det 
flade forland). Den tilhørende lokalplan fast-
sætter samlet set bestemmelser, der sikrer 
bevaring af landskab, terræn og kystskrænt i hele 
lokalplanområdet, og overfører bl.a. de få land-
zonearealer, der er i området til byzone. 
Herunder den yderste del af havnens areal.  
Det forringer ikke beskyttelsen af arealerne, men 
sikrer en administrativ lettelse. 

Geologisk særpræg   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg af denne karakter. Se ovenfor. 

Naturgenopretning   x Ikke relevant. Havneområde. 
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Kystområde   x Espergærde Havn er beliggende inden for kyst-
nærhedszonen, i den kystnære del af byzonen.  
 
Det er vurderingen, at muligheden for at opføre 
ny bebyggelse på Espergærde Havn ikke giver 
mulighed for forhold, som kan påvirke kystland-
skabet negativt, fordi den tilhørende lokalplan 
konkretiserer muligheden og sikrer en restriktiv 
linje. Således sikres det via lokalplanlægning, at 
der kun kan opføres én ny bygning med en 
placering, et omfang og en fremtræden, der ikke 
påvirker opfattelsen af kystlandskabet negativt.  
 
Havnehus mv. beskrives i miljøscreeningen for 
lokalplan 3.55. Se visualisering i lokalplanen. 

Jordbund 

Jordforurening (registreret/ikke 
registreret) 

  x Der er ikke registreret jordforurening på havnens 
område. 

Risiko for forurening   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Den tilhørende lokalplan giver ikke 
mulighed for forurenende aktiviteter eller 
anvendelser. 

Jordhåndtering/flytning   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Jordforureningssager, flytning af jord 
o.l. håndteres i andet regi af rette myndighed, 
når aktuelt. 

Vand 

Afledning af overfladevand   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. 

Afledning af spildevand   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. 

Påvirkning af vandløb, søer og 
vådområder 

  x Findes ikke på havnen. 

Grundvandsforhold 
(sænkning/stigning) 

  x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. 

Risiko for forurening af grundvand   x Espergærde Havn er ikke omfattet af drikke-
vandsinteresser. Kommuneplantillægget (og den 
tilhørende lokalplan) fastholder havnens 
arealanvendelse, og der gives ikke mulighed for 
ændret anvendelse i mere miljøbelastende 
retning. Grundvandet forventes derfor ikke, at 
kunne blive påvirket negativt som følge af planen. 
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Luft 

Luftforurening (støv og andre 
emissioner) 

  x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. 

Emissioner fra evt. trafik til og fra 
områderne 

  x Se ovenfor. 

Lugtgener   x Se ovenfor. 

Ressourcer og affald 

Arealforbrug  x  Tillægget (og den tilhørende lokalplan) giver 
mulighed for, at der kan opføres en ny havne-
relateret bygning på ca. 100 m2 på havnen, på 
baggrund af ansøgning fra havnebestyrelsen og 
med politisk opbakning.  

Energiforbrug   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. 

Vandforbrug   x Se ovenfor. 

Produkter, materialer   x Se ovenfor. 

Råstoffer   x Se ovenfor. 

Kemikalier   x Se ovenfor. 

Affaldsmængde   x Se ovenfor. 

Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug)   x Se ovenfor. 

Støj 

Vibrationsstøj   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. 

Luftbåren støj fra omgivelserne til 
planområdet 

  x Se ovenfor. 

Luftbåren støj fra planområdet   x Se ovenfor. 

Trafik 

Adgang til området   x Ændres ikke.  

Parkering   x Se ovenfor. 

Trafikafvikling/belastning   x Havnehuset, der kan opføres på baggrund af den 
samlede planlægning, vurderes ikke at kunne 
forringe trafiksikkerheden eller trafikafviklingen 
eller at kunne medføre en væsentlig øget trafik-
belastning, som vejnettet i og omkring området 
ikke kan bære. Brugerne er i forvejen i området 
eller kommer i båd. 
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Trafikstøj   x Se ovenfor. (Adgang til området og Trafikafvikling 
/ belastning). 

Trafiksikkerhed/ulykker   x Se ovenfor. 

Energiforbrug (transport)   x Se ovenfor. 

Privat/offentlig transport   x Se ovenfor. 

Klimatiske faktorer 

Evt. påvirkning af klima   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg af denne slags. Emnet håndteres i den 
tilhørende lokalplan. 

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

  x Se ovenfor. 

Kulturarv 

Kulturværdier  x  Havnen indgår i kulturmiljøet: "Det gamle 
Espergærde" og grænser op til kulturmiljøet 
"Egebæksvang Kirke og strandeng".  
 
Kulturmiljøet ”Det gamle Espergærde” omfatter 
området omkring og syd for havnen og villa-
bebyggelsen ind mod kystbanen mod vest. 
 
I kulturmiljøbeskrivelsen står bl.a.:  
”Kulturmiljøet består af samspillet mellem den 
lille havn, strand og strandeng. Forbindelsen til 
den bagvedliggende villabebyggelse med 
oprindelse i starten af 1900-tallet, særligt 
omkring vejene Mørdrupvej og Stockholmsvej. 
Krydset mellem Mørdrupvej og Strandvejen 
udgør områdets bygningsmæssige og funktionelle 
centrum. 
 
Sårbarhed: Bygningsmæssige ændringer af de 
oprindelige huse og yderligere fortætning af 
bebyggelsesstrukturen. Reduktion af areal af 
strand og strandeng. 
 
Vurdering: Et kulturmiljø der består af mindre øer 
af sammenhængende kulturmiljøer. Havn, strand 
og strandeng udgør et letopfatteligt og funk-
tionelt hele. Krydset mellem Mørdrupvej og 
Strandvejen er gennem de senere år blevet 
understreget som områdets centrum med 
styrkelse af de bymæssige anvendelser.” 
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Ændring: 
Den gældende kommuneplanramme for havnen 
muliggør ikke yderligere bebyggelse. Men da det 
politisk og fra havnebestyrelsens side ønskes at 
kunne opføre en havnerelateret ny bygning på ca. 
100m2 i skel mod Store Strand, er der udarbejdet 
et kommuneplantillæg (nr. 16).  
 
Det fastlægger: ”Området skal friholdes for yder-
ligere bebyggelse på nær mindre bygninger, som 
har naturlig tilknytning til havneområdet og 
understøtter områdets anvendelse til lyst- og 
fiskebådshavn og rekreative formål”.  
 
Tillægget tilføjer desuden en bestemmelse, der 
gør opmærksom på kulturmiljøet ved at fast-
lægge: ”Rammeområdet omfatter et udpeget 
kulturmiljø. Tilladelser og lokalplanlægningen skal 
sikre beskyttelsen af kulturmiljøets kultur-
historiske bevaringsværdier. Se kulturmiljø-
beskrivelse”. 
 
Tillægget reviderer ikke kulturmiljøbeskrivelsen. 
 
Vurdering: 
Ændringerne har manglet i kommuneplan-
rammen sammenlignet med tilsvarende 
rammeområder. 
 
I den tilhørende lokalplan konkretiseres det, at 
der kun kan opføres det ønskede fælles havne-
hus, og der sikres arkitektonisk tilpasning til 
havnens bymiljø. Havnehus mv. beskrives i 
miljøscreeningen for lokalplan 3.55. 
 
Det er vurderingen, at kommuneplantillægget og 
den tilhørende lokalplanlægning, der muliggør 
havnehuset i skel mod Store Strand, vil gøre sam-
spillet mellem havn, strand og strandeng mindre 
tydelig og at det derved bliver et knapt så ”let-
opfatteligt hele” sammenlignet med nuværende 
forhold. Dog er det også vurderingen, at der ikke 
er tale om en ødelæggende ændring, men en 
svækkelse. 
 
Samtidig er det vurderingen, at havnehuset vil 
understøtte nærområdets rekreative brug og vil 
tilføre området basale funktioner, som der er 
brug for ved bystrande og på havne.  
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Således vil nærområdet samlet set blive styrket 
funktionelt, hvilket er positivt for både havne- og 
badegæster, og matcher kommuneplanens 
intentioner for så vidt angår benyttelse af 
bystrande og lokalstrande. 
 
De øvrige dele af kulturmiljøet og kulturmiljøet 
ved Kirkestranden vil ikke blive påvirket af 
ændringerne.  

Kirker og deres omgivelser   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Emnet håndteres i den tilhørende 
lokalplan (Egebæksvang Kirke ligger tæt på 
havnen, der derfor er omfattet af kirkebygge-
linjer. Planen fastholder områdets og tilstødende 
områders arealanvendelse og medfører ikke 
ændringer, der kan påvirke de hensyn, der skal 
tages til kirken og området). 

Arkitektonisk arv   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Emnet håndteres i den tilhørende 
lokalplan.  

Arkæologisk arv   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Emnet håndteres i den tilhørende 
lokalplan (der kan forventes at være materiale af 
værdi i jorden. Genstande i jorden er beskyttet 
gennem museumsloven). 

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

  x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Emnet håndteres i den tilhørende 
lokalplan.  

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger 

  x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Emnet håndteres i den tilhørende 
lokalplan. 

Befolkning og sundhed 

Indendørs støjpåvirkning   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg.  

Sundhedstilstand   x Se ovenfor. 

Svage grupper (trafik)   x Se ovenfor. 

Friluftsliv/rekreative interesser  x  Kommuneplantillægget (og den tilhørende 
lokalplan) fastholder havnen som rekreativt 
område: lyst- og fiskebådshavn.  
 
Et nyt fælles havnehus vil styrke havnens og 
nærområdets rekreative brug og medføre basale 
funktioner, som der er brug for ved bystrande og 
på havne.  
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Således vil nærområdes friluftsliv og de samlede 
rekreative interesser blive styrket, hvilket er 
positivt for både havne- og badegæster, og det 
matcher kommuneplanens intentioner for så vidt 
angår benyttelse af bystrande og lokalstrande. 

Badevand/strandliv  x  Se ovenfor. 

Begrænsninger og gener over for 
befolkningen 

 x  Se ovenfor. 

Sikre adgang til offentlig / privat 
service 
 

 x  Se ovenfor. 

Sikre sunde boliger   x Ikke relevant. Havneområde. 

Sikre sikkert strålingsniveau   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. 

Sikkerhed 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning   x Se ovenfor. 

Kriminalitet   x Se ovenfor. 

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold  x  Kommuneplantillægget understøtter bylivet og 
de rekreative muligheder på havn og strand. 

Påvirkning af erhvervsliv   x Ikke relevant. 

Benyttelse i dagtimerne  x  Se ”Påvirkning af sociale forhold” og ”Friluftsliv/ 
rekreative interesser”. 

Benyttelse i aftentimerne  x  Se ovenfor. 

Benyttelse om natten   x Ikke relevant. 

Visuel effekt 

Arkitektonisk udtryk   x Ikke relevant i forbindelse med et kommune-
plantillæg. Emnet håndteres i den tilhørende 
lokalplan. 

Lys og/eller refleksioner   x Se ovenfor. 

Tilpasning til lokalmiljøet  x  Se under ”Kulturværdier”.  
I den tilhørende lokalplan konkretiseres det, at 
der kun kan opføres det fælles havnehus, og der 
sikres arkitektonisk tilpasning til havnens bymiljø. 

Højde/omfang i forhold til 
lokalområdet 

 x  Se ovenfor. 
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Andre forhold   
  

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 Kumulative effekter: ingen potentielt væsentlige. 

Se nedenfor. 
 
 

     

Samlet vurdering og konklusion  
 
 

Det vurderes, at ”Forslag til Kommuneplantillæg 16 - Espergærde 
Havn” ikke forventes at kunne medføre væsentlig negativ miljø-
påvirkning. Derfor udarbejdes ikke miljørapport. 
 
Denne afgørelse er truffet på baggrund af de relevante kriterier i 
lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af relevante myndigheder 
jf. lovens § 32. 
 
Til grund for denne vurdering ligger følgende: 
• Tillægget omfatter et eksisterende havneområde, som der sam-
tidig lokalplanlægges for. Den samlede planlægning tydeliggør 
anvendelse og regulering af området, og giver området mulighed for 
at udvikle sig i en retning, der styrker havnens og nærområdets 
funktionelt set, men svækker kulturmiljøet.  Se uddybning under 
”Kulturværdier” og ”Friluftsliv/ rekreative interesser”.  
Det forventes dog ikke, at kunne medføre væsentlig negativ 
miljømæssig påvirkning af omgivelserne, heller ikke kumulativt set.  
• Tillægget vil ikke påvirke internationale naturbeskyttelses-
områder/Natura 2000 områder eller påvirke yngle og rastesteder for 
Bilag IV arter jf. EU´s Habitatdirektiv. 
• Grundvandet forventes ikke at kunne blive påvirket negativt. 
• Tillægget kan ikke påvirke forhold, der er beskyttet af anden 
planlægning eller lovgivning. 

 


