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Screeningsafgørelse af midlertidig grundvandssænkning og udledning, ved 

Skagen Vippefyr, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har d. 19. oktober 2021 modtaget ansøgning fra

Frederikshavn Forsyning omkring midlertidig grundvandssænkning og udledning i 

Skagen Østerby, matrikel nr. 7000fs, 7000eæ, 7000ft og 7000ec Skagen Markjorder, i 

9990 Skagen.

Grundvandssænkningen foretages da der skal nedlægges en ny 

spildevandstrykledning. Arbejdet forventes at starte i marts 2022 frem til juli 2022. 

Selve grundvandssænkningen forventes at vare 40 dage sammenlagt. Sænkningen 

foretages med ensidet sugespidsanlæg. 

Det vurderes, at der i perioden vil blive grundvandssænket med max 38.000 m3

grundvand. Grundvandet påregnes udledt til eksisterende regnvandskloak langs det 

aktuelle ledningstracé, hvorfra grundvandet udledes i Skagen Havn ved Coastervej

Da projektet er omfattet af bilag 2 punkt nr. 10m i Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af 

27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM), har Frederikshavn Kommune screenet projektet for miljøvurdering. 

Afgørelse

Frederikshavn Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet

ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af pligt til miljøvurdering. 

Afgørelsen af truffet jf. § 21 i Miljøvurderingsloven.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til gennemførelse af projektet, men alene en 

afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af grundvandssænkningen

og udledningen.

Grundet projektets begrænsede størrelse er en tilladelse ikke påkrævet. 

Baggrunden for afgørelsen kan ses i vedlagte screening. Screeningen er gennemført 

med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Frederikshavn Kommune og de 

miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis der ved oppumpningen konstateres forurening skal Frederikshavn Kommune 

straks kontaktes. 
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Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt

beskyttelse af visse arter

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på

Natura 2000-områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 

2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt

beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse

med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete

bilag IV-arter væsentligt.  

Der er foretaget beregninger af grundvandssænkingen på de omkringliggende arealer 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Projektområdet befinder sig inden for fredningerne Skagen Gren og Sønderstrand og i 

et område med beskyttet hede. Dog vurderes det ikke at have nogen påvirkning da her 

er tale om en midlertidig grundvandssænkning i en relativ lille størrelse.   

Det nærmeste Natura2000 område: Skagens Gren og Skagerrak ligger uden for 

vurderingszonen på 350 meter for projektet, hvor det er beregnet at sænkningen af 

grundvandsstanden vil være mindre end 5 cm.  

Der er observationer af Markfirben (Lacerta agilis) i projektområdet, men det vurderes 

ikke at grundvandssænkningen påvirker denne. 

Følgende arter er observeret i projektområdet: Smalbladet klokke (Campanula 

persicifolia), Markfirben (Lacerta agilis) og Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus). 

Sænkningen vurderes dog ikke at have en påvirkning på disse arter.

Vurdering i forhold til risiko for mobilisering af forurening fra forurenede grunde

Der er ikke lokaliseret jordforurening i projektområdet eller i umiddelbar nærhed heraf. 

Det vurderes derfor at der ikke er farer for mobilisering af forurening pga. den 

midlertidige grundvandssænkning.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside den 5. januar

2022.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse ifølge miljøvurderingsloven kan påklages jf. vedlagte 

klagevejledning. Klagefristen udløber ved midnat den 2. februar 2022.

Bilag

 Screeningsskema for miljøvurdering

 Klagevejledning                                                                                                                                                                                                                                           

Med venlig hilsen

Aia Aistrup Eriksen

Geolog / Grundvandsmedarbejder
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Kopi til: 

Anne Lybech Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, ANLT@forsyningen.dk

Søren Barbré Pedersen, UCON Aps, sbp@ucon.dk

Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn og Læsø, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet. lokal, vendsyssel@friluftsraadet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen Frederikshavn formandlfo@gmail.com
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