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Screening for miljøvurdering 
 
Fase 1: Screening (skema 1 og 2) 

Fase 2: Scoping (skema 3) 

 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en 

miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning på 

miljøet. 

 

 

PROJEKTETS NAVN 
Kystbeskyttelse i form af sandfodring  
 

SAGSNR. 20/16716 

PROJEKTANSVARLIG 

I medfør af § 40 miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020) imødekommes 
lovkravet om funktionel opdeling af kompetencerne inden for myndigheden: 

- Kamilla Erica Eva Hansen, Team Miljø, ansvarlig for behandling af ansøgning 
om kystbeskyttelse 

- Helga Ejskjær, Team Plan og Byg, ansvarlig for miljøscreeningen 
 

DATO FOR HØRINGSFRIST 
I medfør af § 35 stk. 1 i LBK nr. 973 af 25/06/2020 skal de berørte myndigheder 
høres, før der træffes screeningsafgørelse efter § 21 i LBK nr. 973 af 25/06/2020. 
Dette foregår i perioden 26.juli 2021 – 30 august kl.09.00 i 2021.  

KORT PROJEKTBESKRIVELSE 

Projektet omfatter kystbeskyttelse af Rungsted 
Strandvej på en ca. 950 m lang strækning fra Bukkeballevej 
og nordpå til nuværende høfde ved Mikkelborg. Formålet 
med sandfodringen er at optimere beskyttelsen af Rungsted 
Strandvej mod havoversvømmelse samtidig med at 
minimere erosion af nuværende kystbeskyttelse. 

KONKLUSION 

Ansøgningen om kystbeskyttelse af Rungsted Strandvej i form af sandfodring 
vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet og vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering,  
 
I bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. (LBK nr. 705 af 29/05/2020) fremgår, 
at formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at 
reducere risikoen for oversvømmelse eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller 
andre dele af søterritoriet. Formålet varetages ved en afvejning af forskellige hensyn. 

 

 

Fase 1: Screening 

 
Projekter er obligatorisk omfattet af miljøvurderingsloven – indledende screening 

Skema 1 udfyldes for at klarlægge, om projektet er omfattet af lovens bilag 1 og/eller 2 og om 

lokalplanområdet er beliggende inden for eller i nærheden af et internationalt 

naturbeskyttelsesområde. 

 

Hvis projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der 

gennemføres en miljøvurdering. Hvis projektet er omfattet af lovens bilag 1 og/eller 2, er der 

ligeledes pligt til at gennemføre en miljøvurdering med den undtagelse, at hvis der er tale om 

et mindre område på lokalt plan eller projektet kun indeholder mindre ændringer til et 

eksisterende projekt, skal det på baggrund af en screening vurderes, om der skal foretages en 

miljøvurdering. 

 

Hvis den indledende screening giver anledning til, at projektet skal miljøvurderes, går 

sagsbehandleren direkte videre til fase 2 – scoping. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
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Hvis den indledende screening ikke giver anledning til miljøvurdering, fortsættes screeningen 

med udfyldelse af skema 2. Hvis der sættes kryds i et af de røde felter, skal planen 

miljøvurderes. 

 

 
Skema 1 – indledende screening 

 

INDLEDENDE SCREENING OG 
LOVGRUNDLAG 

JA NEJ BEMÆRKNINGER 

ER PROJEKTET OMFATTET AF 
LOV OM MILJØVURDERING AF 
PLANER, PROGRAMMER OG AF 
KONKRETE PROJEKTER, BILAG 1 
OG/ELLER 2? 
 

X  

Kommunen skal i medfør af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 
25/06/2020) vurdere om en projekt skal miljøvurderes, jf. § 16, hvis 
planen udarbejdes indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse og 
fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, 
der er omfattet af bilag 2. Kystbeskyttelse er omfattet af 
infrastrukturprojekter, punkt 10 k i bilag 2. Kystanlæg til modvirkning af 
erosion m.v., jf. bilag 2 i lovbekendtgørelsen nr. nr. 973 af 25/06/2020. 

KAN PROJEKTET PÅVIRKE ET 
INTERNATIONALT 
BESKYTTELSESOMRÅDE 
VÆSENTLIGT? 
 

 x 
Der er ingen Natura 2000 områder i Hørsholm Kommune indenfor det 
område dette projekt dækker. 

FASTLÆGGER PROJEKTET I 
ØVRIGT RAMMER FOR 
FREMTIDIGE 
ANLÆGSTILLADELSER? 
 

 x  

GIVER DEN INDLEDENDE 
SCREENING ANLEDNING TIL 
MILJØVURDERING? 

 x 

Den indledende screening giver ikke anledning til en miljøvurdering. 
Scoping, der giver et samlet overblik over de miljøpåvirkninger, der kan 
fremkomme ved gennemførelsen af projektet, udarbejdes derfor ikke.  
 
Se skema 2 nedenfor, som er udfyldt. 
 

 

 

 

Kan projektet få væsentlig indvirkning på miljøet? 

Skema 2 udfyldes. Ved tvivl om en mulig miljøpåvirkning sendes skemaet videre til den 

ansvarlige for det pågældende område internt i administrationen. Ved tvivl om graden af 

miljøpåvirkning foretages evt. yderligere undersøgelser og evt. eksterne parter høres. Hvis blot 

et af spørgsmålene i skemaet kan besvares med et ”væsentlig negativ”, skal planen 

miljøvurderes.  
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VVM-Screening og konsekvensvurdering som beskrevet i »Bekendtgørelse af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) « (LBK nr 973 af 

25/06/2020) og »Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering 

og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet« (BEK nr 654 af 19/05/2020). 
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k
e 

re
le

v
an

t 

V
æ

se
n
tl

ig
t 

n
eg

at
iv

 

Ik
k
e 

v
æ

se
n
tl

ig
 

V
æ

se
n
tl

ig
 p

o
si

ti
v
 

Bemærkninger 

Befolkning og sundhed      

Indendørs ophold x     

Udendørs ophold 
   x 

Forbedring af adgang til kysten samt øget rekreativ 

værdi af området  

Gener og begrænsninger 
  x  

I anlægsfasen kan forekomme mindre støjgener, og 

mulig fygning af sand 

Svage grupper   x   

Landskab og jordbund      

Landskabelig værdi og 

geologisk særpræg    x 

På luftfoto anno 1945 og 1954 ses tydeligt 

sandstrand på strækningen. Med projektet 

retableres sandstranden. 

Okkerforurening x     

Risiko for forurening 

  x  

Det forudsættes at der benyttes rent sand. Ved 

benyttelse af sand fra Rungsted Havn etc., vil der 

være vilkår om forudgående analyse.  

Jordhåndtering/flytning x     

Jordforurening x    Der er ikke registreret jordforurening på arealet. 

Flora og fauna 

  x  

Der redegøres i ansøgningsmaterialet for hvordan 

projektet udføres og hvordan sandet placeres 

således, at der ikke sker en negativ påvirkning af 

flora og fauna både på land og i havet. 

Skovrejsning/nedlæggelse x     

Spredningskorridorer x     

Naturbeskyttelse § 3 

 

   x 

Det vurderes at være muligt at give en 

dispensation til strandfodring på vilkår i henhold 

til naturbeskyttelseslovens §3 på 

strandengsområdet. 

Projektet berører ca. 4.250 m2 af Mikkelborg 

Strandeng, som tilhører naturtypen strandeng 

med almindelige arter. Projektet etablerer ca. 

32.000 m2 sandstrand, hvor eksisterende 

strandengsarter har mulighed for at indvandre, 

med potentiel udvidelse af §3-arealet. 

NATURA 2000 x    Projektområdet indeholder ikke NATURA 2000 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/654
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VVM-Screening og konsekvensvurdering som beskrevet i »Bekendtgørelse af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) « (LBK nr 973 af 

25/06/2020) og »Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering 

og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet« (BEK nr 654 af 19/05/2020). 
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Bemærkninger 

areal, og vurderes ej heller at kunne påvirke et 

NATURA 2000 område. 

Bilag IV arter    x Der er ikke registreret bilag IV-arter på området. 

Vand      

Påvirkning af vandløb, 

søer og vådområder 
x    

 

Udledning af spildevand 

  x  

I forbindelse med sandfodring vil de eksisterende 

spildevandsledninger bliver forlænget søværts. 

Denne tilladelse gives af kystdirektoratet. 

Forurening af boringer x     

Grundvandsforhold x     

Luft      

Luftforurening, 

emissioner 
  x  

 

Støj      

Støj og vibrationer under 

anlæg og drift   x  

Ved etablering af nye anlæg skal almindelige 

støjregler overholdes. Drift af anlæg medfører ikke 

væsentlig støj. 

Trafik      

Sikkerhed, energiforbrug, 

støj, ruter, belastning 

   x 

Under anlægsfasen kan der være gener for 

trafikken, men det vil være midlertidigt. 

Projektet anlægges for at forhindre erosion og 

nedbrud af Rungsted Strandvej, hvilket vil 

stabilisere infrastrukturen under storm. 

Klimatiske forhold      

Påvirkning af klima 
  x  

Kystbeskyttelse anlægges for at beskytte mod de 

nuværende om fremtidige klimatiske forandringer. 

Ressourcer og affald      

Energiforbrug   x   

Vandforbrug x     

Råstoffer, affald, 

kemikalier 
   x 

Efter etablering forventes mindre behov for 

reparation af vejen, hvilket fører til nedsat forbrug 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/654
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VVM-Screening og konsekvensvurdering som beskrevet i »Bekendtgørelse af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) « (LBK nr 973 af 

25/06/2020) og »Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering 

og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet« (BEK nr 654 af 19/05/2020). 

Screening (planens 
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Bemærkninger 

af materialer. 

Arealforbrug     Projektet medfører en mindre landindvinding. 

Sikkerhed      

Kriminalitet, helbredsfare x     

Kulturarv      

Fortidsminder x    Ikke en del af det areal, hvor sandfodringen foregår 

Stendiger x    Ikke en del af det areal, hvor sandfodringen foregår 

Kirkeomgivelser x     

Fredede/bevaringsværdige 

bygninger 
x     

Fredning 

  x  

Ifølge Partiel byplan 6 er der på alle arealer mellem 

Rungsted Strandvej og Øresund er der tinglyst 

fredning om fri oversigt fra Strandvejen. 

Projektet vil ikke påvirke den fri oversigt fra 

Strandvejen. 

Projektet imødekommer det nuværende naturlige 

kystlandskab på strækningen med et kystprofil 

samt strandeng, der er ens med det eksisterende 

landskab. 

TOTAL 

 
16 0 10 6  
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