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Bilag: Screening af konkret projekt vedrørende fjernvarmeforsyning af Garnisonsparken fra Skagen 
Varmeværk jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Sagsnr.: GEO-2023-00599

Miljøscreening udført pr. 21. februar 2023 udfra ansøgningsskema pr. den 20. januar 2023

VVM Myndighed Frederikshavn Kommune

Basis oplysninger Tekst

Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges): Projektet omhandler tilkoblingen af Garnisons Parken til fjernvarmenettet i Skagen. Til fjernvarmeforsyningen af ejendommene i 
Garnisons Parken anlægges et distributionsnet samt stikledninger i projektområdet. Hertil omfatter projektet en opdimensionering af 
Jens Winthers Vej. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre: Skagen Varmeværk
Ellehammervej 21, 9990 Skagen
adm@skagen-varmeværk.dk
+45 98 44 17 66

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson: PlanEnergi
Jyllandsgade 1, 9520 Skørping
+ 45 96 82 04 00
Kontaktperson: Anders M. Odgaard
amo@planenergi.dk

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum):

Adresser omfattet af projektforslaget samt dertilhørende matrikelnummer og ejerlav er listet i Bilag 1.

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel 
den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):

Frederikshavn Kommune

Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det 
konkrete projekt – Målestok angives::

Oversigtskort findes i Bilag 2

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til ”Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM)” - (lovbekendtgørelse nr. 
973 af 25. juni 2020):

X

Er projektet opført på bilag 2 til ”Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)” - (lovbekendtgørelse nr. 
973 af 25. juni 2020): X

Bilag 2, Pkt. 3 Energiindustrien, b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1).

mailto:amo@planenergi.dk
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Projektets karakteristika: Bemærkning/begrundelse

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter, angives navn og adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:

Adresser på de arealer, som er omfattet af projektet, er angivet i Bilag 1 sammen med matrikelnummer og ejerlav.

Såfremt de pågældende ejere ikke ønsker tilslutning til fjernvarmeforsyningen fra Skagen Varmeværk, etableres der ikke en 
stikledning på deres grund

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 
samlede bebyggede areal i m2: Projektområdet indeholder lokalplanen: SKA.F.05.03.01, Tuxenparken, 2013

Tilkoblingen af Garnisons Parken medfører ikke ændringer i arealanvendelsen i den ovenfor listede lokalplan.
Dette skyldes, at projektet ikke kræver opførsel af bebyggelse, men omhandler anlæggelse af fjernvarmeledninger under terræn. 

Distributionsnettet anlægges indenfor vejarealet angivet i situationsplanen for Garnisons Parken. 

Opdimensioneringen af Jens Winthers Vej udføres og anlægges indenfor vejareal, og hvor det er muligt, sker anlæggelsen i rabat. 

Anlæggelsen af fjernvarmeledningerne medfører ikke ændringer i befæstede arealer, da disse efter anlægsfasen reetableres.

 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2:

 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2:

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:

 Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m:

Midlertidig grundvandssænkning kan være nødvendigt i forbindelse med anlægsfasen af distributionsnet og stikledninger i Garnisons 
Parken samt ved udførslen af opdimensioneringen af Jens Winthers Vej, da grundvandet i tilstødende områder ligger i en dybde 
mellem 0,7-1,5 m jf. GEUS.

 Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m2:

 Projektets bebyggede areal i m2:

 Projektets nye befæstede areal i m2:

 Projektets samlede bygningsmasse i m3:

 Projektets maksimale bygningshøjde i m:

 Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder 
i forbindelse med projektet:

Fjernvarmeledningerne nedgraves med en jorddækning på ca. 1 m.
Gravebredden i anlægsperioden er ca. 1-3 m.
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 Projektets kapacitet for strækningsanlæg:

 Projektets længde for strækningsanlæg:
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Projektets karakteristika: Bemærkning/begrundelse

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:

 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Råstoffer:  I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejdet benyttes en mindre mængde sand til opfyld ved/omkring 
fjernvarmeledningerne. Fjernvarmeledningerne anlægges i en dybde på ca. 1 m, hvilket kræver, at ledningsgraven, som 
udgangspunkt, graves en smule dybere for at kunne opbygge jorden stabilt under fjernvarmeledningerne. 
Ved anlæggelse af fjernvarmeledningerne i vej, hvor der graves i asfaltareal, anvendes 1 m asfalt pr. løbende meter i fast mål. 

 Vandmængde i anlægsperioden: Vandmængde: Der er ikke et forbrug af vand i anlægsperioden.

 Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Affald: Der produceres mindre mængder affald i anlægsfasen. Plastik og lignende afhentes iht. Frederikshavn Kommunes vilkår for 
erhvervsaffald. Eventuelt forurenet jord køres til depot, mens ikke forurenet overskudsjord bortskaffes iht. gældende regler. Opbrudt 
asfalt fræses og genindbygges som bærelag. 

 Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Vandmængde og spildevand: Der udledes ikke spildevand i anlægsfasen, hverken til rensningsanlæg eller til vandløb, søer eller hav.

 Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden:

Regnvandshåndtering: Der er ikke behov for at iværksætte specielle tekniske anlæg til håndtering af regnvand i anlægsfasen; Dog kan 
det være nødvendigt at oppumpe regnvand fra ledningsgravene i anlægsperioden.  Oppumpet regnvand vil blive ledt til offentlig 
kloak eller alternativt ledt til lokal nedsivning i umiddelbar nærhed af gravearbejdet.

 Håndtering af regnvand i anlægsperioden:

Anlægsperiode: Med projektforslagets godkendelse primo 2023 kan projektgennemførslen påbegyndes medio/ultimo 2023. 
Opdimensioneringen af Jens Winthers Vej og anlæggelsen af distributionsnettet forventes udført i 2023.  Stikledningerne etableres 
som følgende af opførslen af ejerlejlighederne, hotel og svømmehal indenfor projektområdet.  

Tilslutningen af alle varmekunderne i Garnisons Parken vil være gennemført senest efter 5 år. 

 Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen:

Driftsfasen af fjernvarmeledningerne omfatter ingen opbevaring eller forbrug af råstoffer og mellemprodukter.

Færdigvarer, som følge af projektets realisering, er anlagte fjernvarmeledninger med en samlet længde på ca. 700 m i dimensionen 
DN25-DN80. Opdimensioneringen af Jens Winthers Vej er 400 m i dimensionen DN125. 

Fjernvarmeledningerne vil før ibrugtagningen påfyldes fjernvarmevand. Fjernvarmevandet, som påfyldes 
fjernvarmeledningsledningerne, er filtreret, afsaltet og pH-reguleret vand.

 Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Fjernvarmeledningerne installeres med mulighed for lækageovervågning. 

Det maksimale flow i Garnisions Parken er ca. 12 m3/h. 
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Det maksimale flow i Jens Winthers Vej er ca. 56 m3/h efter opdimensioneringen til dimensionen DN125. 

 Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:

 Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:

 Vandmængde i driftsfasen:

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen:

 Farligt affald: Driftsfasen af fjernvarmeledningerne medfører ingen produktion af spildevand, farligt eller andet affald og kræver ingen særlig 
håndtering af regnvand. 

Fjernvarmeledningerne fyldes med fjernvarmevand, når disse er etableret og er klar til ibrugtagning. 

Fjernvarmenettets fremløbs- og returledninger er et lukket system

 Andet affald:

 Spildevand til rensningsanlæg:

 Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:

 Håndtering af regnvand:
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Projektets karakteristika: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet 
(herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?

X

8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger?

X

9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?

 I anlægsfasen?

X

Bygge- og anlægsarbejde er ikke reguleret gennem lovgivning i forhold til, hvad angår 
overholdelse af specifikke støjgrænser.
Støj- og vibrationskilder i anlægsfasen af fjernvarmeledningerne indebærer almindelige bygge- og 
anlægsaktiviteter, f.eks. kørsel med byggemateriale og jord, gravearbejde mv.  

Anlægsarbejdet vil af hensyn til naboer i overvejende grad foregå inden for almindelig arbejdstid 
på hverdage.

 I driftsfasen?
X

Der er ingen støj eller vibrationer forbundet med fjernvarmeledningerne i driftsfasen.

10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?

 I anlægsfasen?

  X

Anlægsarbejdet medfører transport af gravemateriale samt rør og evt. sand, hvilket bevirker til 
emissioner fra disse køretøjer i anlægsfasen. 

 I driftsfasen?
X

Der er ingen emissioner forbundet med driften af fjernvarmeledningerne.

11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?

 I anlægsfasen? X Der forventes ingen vibrationsgener i anlægs- eller driftsfasen
K

 I driftsfasen? X

12. Vil projektet give anledning til støvgener?

 I anlægsfasen?

X

Der kan forekomme støv i begrænsede mængder fra køretøjer i anlægsfasen, men dette kan 
karakteriseres, som almindelig støvpåvirkning. Det er muligt at støvbekæmpe med vand om 
nødvendigt.

Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.
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 I driftsfasen? X

13. Vil projektet give anledning til lugtgener?

 I anlægsfasen?
X

Der forventes ingen lugtgener i anlægsfasen eller driftsfasen. Der er mulighed for at regulere 
gener fra lugt med miljøbeskyttelsesloven.

 I driftsfasen? X

14. Vil projektet give anledning til lysgener?

 I anlægsfasen?

X

Nej idet anlægsarbejdet planlægges udført indenfor for almindelig arbejdstid vil der ikke være 
behov for særlig belysning i anlægsfasen; Dog kan det ikke udelukkes, at der vil være behov for 
arbejdsbelysning i efterårs-/vintermånederne jf. krav for Arbejdstilsyn for belysning på 
adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser. 

 I driftsfasen?
X

Der er ikke behov for belysning i driften af fjernvarmeledningerne.
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Projektets karakteristika: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, 
herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

 I anlægsfasen? X

 I driftsfasen? X Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.



Side 10

Projektets placering: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for 
området?

X

Projektområdet er omfattet af lokalplan SKA.F.05.03.01 ”Tuxenparken”.

Tilkoblingen af GarnisonsParken indebærer anlæggelsen af et distributionsnet og stikledninger 
inden for projektområdet samt en opdimensionering af Jens Winthers Vej. Med afsæt i dette 
vurderes lokalplanens generelle formål, arealanvendelse mv. overholdt. Dette skyldes, at 
fjernvarmeledningerne anlægges under terræn og dermed ikke påvirker lokalplanernes 
områdeanvendelse. 

17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen? X Jvf ovenstående

18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen 
i negativ retning?

X

Nej etableringen af distributionsnettet og stikledningerne, samt opgradering af eksisterende 
fjernvarmeledning vurderes ikke at være i strid med lokalplanens formål, arealanvendelse mv og 
medfører ikke i sig selv et yderligere arealforbrug. Dette skyldes, at fjernvarmeledningerne 
anlægges under terræn og dermed ikke påvirker lokalplanområdernes anvendelse.

19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer?

X

Nej, der er en ophævet skovbyggelinje på dele af arealet, som ikke giver konflikt. Derudover er 
der på det sydligste af projektarealet registeret kulturarvsarealer af national betydning (markeret 
med brun på nedenstående billede) som omhandler en undersøgelse I forbindelse med 
naturvidenskabelig datering af strandvoldslag på Svallerbakken i Vesterby hvor der for få år siden 
blev påtruffet og undersøgt to af flyvesand forseglede kulturlag fra renæssancen med omlejret 
keramik fra middelalderen (sb 22). Indtil videre de eneste middelalderfund inden for den 
nuværende bymæssige bebyggelse (vragfund undtaget). I Skagen kan der derfor ikke tales om 
nogen egentlig middelalderlig bykerne med kulturlag.
Et kulturarvsareal defineres som et kulturhistorisk interesseområde og rummer formodninger om 
skjulte fortidsminder. Selve områderne er ikke fredet, men kan rumme fredet fortidsminder. 
Formålet med kulturarvsarealer er, at advarer bygherre om tilstedeværelsen af eventuelle 
fortidsminder indenfor for området. Dvs. kulturarvsarealer kan ses som en ”advarsel” om, at et 
areal formentligt rummer fortidsminder, der kan betyde yderligere omkostninger til 
arkæologiske udgravninger, hvis jordarbejde skal foretages. 

Indenfor områderne udpeget som kulturarvsarealer anlægges fjernvarmeledningerne i vejareal 
(rørt jord), hvorfor det vurderes, at eventuelle fortidsminder ikke påvirkes. 
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20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

X

Projektområdet er placeret indenfor kystnærhedszonen.

Kystnærhedszonen er med til at sikre, at der i den kommunale planlægning ikke etableres 
bebyggelse eller anlæg indenfor zonen, som ikke har en funktion eller afhængighed af en tæt 
placering ved kysten. Af hensyntagen til byudvikling i byer nær kysten, kan der i kommuneplaner 
udpeges udviklingsområder, hvor bebyggelse og anlæg må etables såfremt disse ikke påvirker 
bl.a. kysten visuelt.

Idet at fjernvarmeledningerne nedgraves, vurderes det, at anlæggelsen af fjernvarmeledningerne 
ikke er i konflikt med kystnærhedszonen. 

21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende 
kommune- og lokalplaner?

X
Nej idet fjernvarmeledningerne nedgraves, anses anlæggelsen af fjernvarmeledningerne i 
projektområderne ikke at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af 
kommune- og lokalplaner. 

22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af 
nærliggende jordforureninger?

X

Jf. Miljøportalen findes jordforureningsområder indenfor hele projektområdet på matrikel 133d. 
Der er tale om V2.
Opdimensioneringen af Jens Winthers Vej berører eller kranser op til matriklerne 131t og 131s, 
hvor jordforurening findes jf. Miljøportalen. Der er tale om V2.



Side 12

Jf. Miljøportalen etables de første ca. 130 m af opdimensioneringen af Jens Winthers Vej 
indenfor et areal udpeget som områdeklassificering ift. jordforurening. Dette gælder for 
matriklerne 7000m, 7000fg og 7000al. Opdimensioneringen berører eller grænser op til 
matriklerne 131t, 131s, 132u 132m, 132l, 132k, 132s, 132n, 132i, hvor arealet også udpeget som 
områdeklassificering ift. jordforurening. Områdeklassificeringen indikerer en lettere forurening. 
Jf. Jordforureningsloven er der anmeldepligt, hvis jord flyttes i et område, der er 
områdeklassificeret.

Ved anlæggelsen af fjernvarmeledninger i disse områder adviseres Region Nordjylland, som 
ansvarlig myndighed, og Frederikshavn Kommune i forhold til håndtering af den potentielle 
jordforurening i områderne. Eventuel jordflytning anmeldes til https://www.jordweb.dk/

23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder?

X
Nej der er ingen råstofområder i nærheden af projektområdet. 

24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets grundvand?

X

Projektet er hverken beliggende i områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller vandværkers indvindingsoplande. 

I anlægsfasen: Spildevand udledes ikke. Regnvand vil håndteres ved oppumpning fra 
ledningsgravene som ledes til offentlig kloak eller lokal nedsivning.

I driftsfasen: Fjernvarmevand er filtreret, afsaltet og pH-reguleret vand og vurderes derfor ikke at 
være til fare for overfladevand og grundvand i tilfælde af lækage. Hertil kan det bemærkes, at 
alle nye fjernvarmeledninger installeres med mulighed for lækageovervågning. 

Det vurderes, at projektet ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets 
grundvand.

25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder 
(herunder sårbare vådområder)?

X Jf. Miljøportalen er projektområdet ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

26. Forudsætter projektet rydning af skov? X Nej, Projektområdet ligger i byen hvor der ikke er skov. 

27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker?

X
Nej, ikke relevant

28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af 
en rejst fredningssag?

X

Ca. 400 meter mod øst ligger fredningen Skagens gren. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke 
denne.  

https://www.jordweb.dk/
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Projektets placering: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder?

 Nationalt?
X

Den nærmeste beskyttede naturlokalitet er en hede ca. 350 meter mod syd. Det vurderes at 
projektet ikke vil påvirke denne naturlokalitet pga. projektet omfang, afstand og placering i 
vejarealet. 

 Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)?

X

Det nærmeste Natura 2000-habitatområdet nr. 1 Skagens Gren og Skagerrak ligger ca. 400 meter 
mod øst fra projektarealet. På udpegningsgrundlaget for området er der følgende arter: Stavsild 
(Alosa fallax) og Marsvin (Phocaena phocaena). På baggrund af projektet størrelse og placering 
inde i byen i allerede befæstet areal vurderes det ikke at påvirke naturlokaliteterne og deres 
arter negativt. 

 Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?

X

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de 
nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb 
og udyrkede arealer i øvrigt. 
På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes det
umiddelbart, at  det kunne være: Spidssnudet Frø, Markfirben, Strandtudse og Odder. På det 
specifikke areal er der ikke registreret følgende specifikke arter i, men ca. 400 meter mod øst er 
der observeret markfirben og spidssnudet frø. 

Der er heller ikke nogle observationer af rødlistet arter i eller i nærheden af projektområdet. 

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder 
samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da projektet har et beskedent omfang og har 
placering inde i byen, i primært vejmatriklen. 

 Forventes området at rumme danske rødlistearter? X

30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?

 Overfladevand?

X

Det vurderes at selve projektet ikke vil påvirke overfladevand, men der er i projektet nævnt 
behov for en midlertidig grundvandsænkning. Denne påvirkning skal vurderes i en selvstændig 
screening. 

 Grundvand?
X

Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 som pt. er i høring er der i området god kemisk og 
kvantitativ tilstand af det terrænnære grundvand. Der er ingen miljøkvalitetsnormer der er 
overskredet i området, og projektet vurderes ikke at påvirke dem.
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 Naturområder?

X

Det vurderes at selve projektet ikke vil påvirke overfladevand, men der er i projektet nævnt 
behov for en midlertidig grundvandsænkning. Denne påvirkning skal vurderes i en selvstændig 
screening. 

 Boligområder (støj/lys og Luft)? X

31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse?

X

Jf. Frederikshavn Kommunes Risikokortlægning.

Risikoen for oversvømmelse vil ikke have en indvirkning på etableringen og driften af 
fjernvarmeledningerne.

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?

X

Ja hele arealet ligger i byzone, som er fuldt udbygget. Projektet er i overenstemmelse 

med planlægningen for området og skal medvirke til at realisere denne.

33. Kan projektet påvirke?

 Historiske landskabstræk? X
Nej 

 Kulturelle landskabstræk?

X

Projektet befinder sig lige nord for et område kortlagt som et Værdifuldt kulturmiljø. Dette er for at 
sikre, at kulturarven og de værdifulde kulturmiljøer fortsat udgør vigtige potentialer for at tiltrække og 
fremme bosætning og turisme, er det vigtigt at værne om og sikre disse værdier. De udpegede 
værdifulde kulturmiljøer skal søges synliggjort med henblik på at omsætte værdierne som et aktiv for 
udviklingen i Frederikshavn kommune. Initiativer, hvor de værdifulde kulturmiljøer danner ramme for 
oplevelsesaktiviteter, skal fremmes. Se også punkt 19

 Arkæologiske værdier/landskabstræk? X Nej

 Æstetiske landskabstræk?

X

Projektområdet befinder sig inden for et område kortlagt som bevaringsværdie landskaber (Særligt 
værdifulde landskaber). De særligt værdifulde landskaber er udpegede for at bevare særegne og 
egnskarakteristiske landskabstræk og skal bidrage til at give borgere og gæster unikke 
naturoplevelser.De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til 
formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske 
anlæg. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. 
Der bør vises tilbageholdenhed med at udviske egnskarakteristiske træk i landskaberne. For at give 
mulighed for at opleve landskaberne må der etableres stier, primitive overnatningsanlæg og 
lignende mindre anlæg til brug for friluftsliv og turisme i det omfang, det ikke forringer 
landskabsværdierne væsentligt.

 Geologiske landskabstræk?

X

Nej

Ledningerne er nedgravet i byen og kan ikke ses i landskabet og det vurderes derfor at den ikke er i 
konflikt med overstående. 
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Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for 
den forventede miljøpåvirkning?

X

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

X

Der er ikke andre anlæg eller aktiviteter, der i kumulation med anmeldte projekt, vil kunne 
medføre øget samlet miljøpåvirkning. 

36. Er der andre kumulative forhold? X

37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige 
udstrækning, f.eks. geografisk område?

X
Se bilag 2

38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen? X Se bilag 1

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens 
område?

X

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande? X

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?

 Enkeltvis? X

 Eller samlet? X

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks? X

43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? X

44. Er påvirkningen af miljøet?

 Varig?

 Hyppig?

 Reversibel? X

Konklusion: JA NEJ

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering 
kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af 
krav om miljøvurdering?

X

Idet fjernvarmeledningen for tilkoblingen af Garnisons Parken graves ned, vurderes det, at kystnærhedszonen 
ikke berøres efter anlægsfasen samt i driftsfasen af fjernvarmeledningerne. 

Indenfor områderne udpeget som kulturarvsarealer anlægges fjernvarmeledningerne i vej, hvorfor det vurderes, 
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at eventuelle fortidsminder ikke påvirkes. 

Bygherre og entreprenør adviseres om potentiel jordforureningsrisiko på matriklerne 133d, 131t, 131s, 7000m, 
7000fg og 7000al, 132u 132m, 132l, 132k, 132s, 132n, 132i. Ved anlæggelsen af fjernvarmeledningerne i disse 
områder adviseres Region Nordjylland, som ansvarlig myndighed, og Frederikshavn Kommune i forhold til 
håndtering af den potentielle jordforurening i områderne. Eventuel jordflytning anmeldes til 
https://www.jordweb.dk/

https://www.jordweb.dk/
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Bilag 1 – Matrikelliste 
Matrikel nr. Ejerlav Ejer Vejnavn Nr. Postnummer Kommune 

7000al Skagen Bygrunde Jens Winthers Vej 9990 Frederikshavn Kommune

7000fg Skagen Bygrunde Oddevej 9990 Frederikshavn Kommune

7000m Skagen Markjorder Jens Winthers Vej 9990 Frederikshavn Kommune

133d Skagen Markjorder TUXENS ApS Tuxenparken 1 9990 Frederikshavn Kommune

133n Skagen Markjorder SKAWBO HUSE A/S Jens Winthers Vej 37 9990 Frederikshavn Kommune
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Bilag 2 – Målestok 1:10.000
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