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Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Herlev Kommune, Stab for By og Udvikling

Dato Den 28. august 2018.

Projektbeskrivelse Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Sagsnummer 06.00.07-P15-1-17

Vedlagte bilag Udkast til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Resumé af planens eller 
programmets indhold

Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018 er en udmøntning af Herlev Kommunes klimatilpasningsplan samt en følge af Herlev 
Kommunes deltagelse i Harrestrup Å kapacitetsprojektet.

I skybrudsplanen identificeres risikoområder i Herlev, hvor der er behov for at foretage skybrudsindsats for at undgå større 
skadevoldende oversvømmelser i byen og på infrastruktur. Skybrudsplanen fastlægger en overordnet handleplan og tidsplan 
for håndtering af disse risikoområder. Desuden kortlægger skybrudsplanen det topografiske/hydrauliske grundlag for 
skybrudsindsats. 

I skybrudsplanen vises også bud på skybrudsindsats i en række sammenhængende indsatsområder. Den viste 
skybrudsindsats er dog kun løse bud på indsats, og alle risikoområder vil skulle detailanalyseres nærmere før fastlæggelse af 
konkrete skybrudstiltag. 

Skybrudsplanen har dermed overordnet og vejledende karakter, og fastlægger ikke bindende retningslinjer for fremtidige 
tilladelser ift. skybrudsindsatsen. Ved senere fastlæggelse af konkrete skybrudstiltag vil de enkelte tiltag skulle vurderes i 
henhold til gældende miljøvurderingslovgivning.  

Harrestrup Å kapacitetsprojektets delløsninger er beskrevet og fastlagt i Harrestrup Å Kapacitetsplan 2018. Kapacitetsplanen 
og delprojekterne er miljøvurderet i særskilt miljørapport udarbejdet af Harrestrup Å-samarbejdet. Miljørapporten vil blive 
offentliggjort ved høring i anden halvdel af 2018.
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Miljøvurderingspligt Ja Nej Begrundelser

Er planen omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2? 

Jf. § 8, stk. 1, nr. 1: Planer og programmer, hvor disse udarbejdes inden for landbrug, 
skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, 
telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger 
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 
2. 

X Omfattet er lovens bilag 2 vedr.:
 punkt 10f: Anlæg af vandveje m.m.
 punkt 10g: Dæmninger og andre anlæg til 

opstuvning af vand.

Påvirker planen et internationalt naturbeskyttelsesområde? 

Jf. § 8, stk. 1, nr. 2: Planer og programmer, der medfører krav om en vurdering af 
virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til 
områdets bevaringsmålsætninger. 

X

Påvirker planen miljøet væsentligt? 

Jf. § 8, stk. 1, nr. 3: Planer og programmer, der vurderes at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

X
Herlev Kommune vurderer på grundlag af 
screeningen, at skybrudsplanen ikke vil have 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Ikke relevant Hvis forholdet ikke vurderes at være relevant. 

Forhold, der bør vurderes Hvis planen påvirker den anførte miljøfaktor i en 
negativ retning. 

Forhold, der ikke vurderes
Hvis planen påvirker den anførte miljøfaktor, men 
ikke i et omfang, som gør, at forholdet skal 
belyses yderligere eller hvis påvirkningen kun 
vurderes at være positiv. 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20160425-full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#b1
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20160425-full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#b2
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Sæt kryds ved den forventede påvirkning og begrund ALTID dine afkrydsninger

Agenda 21 
emne

Miljø
faktorer

Detaljer

Ikke relevant

Forhold, der 
ikke vurderes

Forhold, 
der 

bør vurderes

Begrundelser

Dyreliv X

Planteliv X

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede 
dyr, planter el. naturtyper

X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af bl.a. 
grønne skybrudsstrukturer på overfladen, der kan 
have positiv indvirkning på emnet. Indsatserne er 
dog pt. for ukonkrete for vurdering. Konkrete 
skybrudstiltag vil skulle vurderes i henhold til 
miljøvurderingsloven efterhånden som tiltagene 
fastlægges.

Flora og fauna

Habitat-områder, ramsar-områder o.lign. X Der er ingen habitatområder i nærheden af 
Herlev. Nærmeste habitatområde er 
Kalveboderne nedstrøms Harrestrup Å. 
Indvirkning på Kalveboderne ved skybrudstiltag i 
hele Harrestrup Å-oplandet er vurderet og 
håndteret i miljørapport for Harrestrup Å 
kapacitetsprojekt af 2018.

Spredningskorridorer X

Beskyttelseszoner X

Naturbeskyttelse jf. § 3 X

Grønne områder X

Grønne kiler og by kiler X

Fredning X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af bl.a. 
grønne skybrudsstrukturer på overfladen, der kan 
have positiv indvirkning på emnet. Indsatserne er 
dog pt. for ukonkrete for vurdering. Konkrete 
skybrudstiltag vil skulle vurderes i henhold til 
miljøvurderingsloven efterhånden som tiltagene 
fastlægges.

Skovrejsning/skovnedlæggelse X

Biologisk 
mangfoldighed

Fredskov X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Natur

Landskab Landskabelig værdi X Skybrudsplanen vil medføre etablering af bl.a. 
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Agenda 21 
emne

Miljø
faktorer

Detaljer

Ikke relevant

Forhold, der 
ikke vurderes

Forhold, 
der 

bør vurderes

Begrundelser

Naturgenopretning X

grønne skybrudsstrukturer på overfladen, der kan 
have indvirkning på emnet. Indsatserne er dog pt. 
for ukonkrete for vurdering. Konkrete 
skybrudstiltag vil skulle vurderes i henhold til 
miljøvurderingsloven efterhånden som tiltagene 
fastlægges.

Geologiske særpræg X Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Jordforurening X

Risiko for forurening X

jordbund

Jordhåndtering/flytning X

Skybrudsplanen vil medføre anlægsprojekter, der 
kan have indflydelse på emnet. Indsatserne er 
dog pt. for ukonkrete for vurdering. Konkrete 
skybrudstiltag vil skulle vurderes i henhold til 
miljøvurderingsloven efterhånden som tiltagene 
fastlægges.

Overfladevand, herunder påvirkning af 
vandløb og vådområder

X

Udledning af spildevand X

Grundvandsforhold X

Vand

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen

X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af 
skybrudsstrukturer, der vil have indflydelse på 
emnet. Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for 
vurdering. Konkrete skybrudstiltag vil skulle 
vurderes i henhold til miljøvurderingsloven 
efterhånden som tiltagene fastlægges.

Luftforurening (støv og andre emissioner) X

Emissioner fra eventuel trafik til og fra 
området

X

Miljø

Luft

Lugtgener X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.
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Agenda 21 
emne

Miljø
faktorer

Detaljer

Ikke relevant

Forhold, der 
ikke vurderes

Forhold, 
der 

bør vurderes

Begrundelser

Støj fra omgivelserne og til området X

Støj fra området og til omgivelserne X

Støj

Vibrationer X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Trafikafvikling/belastning X

Adgang til området X

Sikkerhed X

Risiko for ulykker X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af 
skybrudstiltag til beskyttelse af infrastruktur mod 
oversvømmelser, men også anvendelse af f.eks. 
veje til kontrolleret håndtering af vand. Dette vil 
have indflydelse på emnet. Indsatserne er dog pt. 
for ukonkrete for vurdering. Konkrete 
skybrudstiltag vil skulle vurderes i henhold til 
miljøvurderingsloven efterhånden som tiltagene 
fastlægges.

Energiforbrug X 

Parkering X

Offentlig/privat transport X

Trafik

Trafikstøj X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klima X Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Arealforbrug X

Produkter, materialer, råstoffer X

Affald, genanvendelse X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af 
skybrudstiltag, der kan have indflydelse på emnet. 
Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for vurdering. 
Konkrete skybrudstiltag vil skulle vurderes i 
henhold til miljøvurderingsloven efterhånden som 
tiltagene fastlægges.

Energiforbrug X

Ressourcer og 
affald

Vandforbrug X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.



6

Agenda 21 
emne

Miljø
faktorer

Detaljer

Ikke relevant

Forhold, der 
ikke vurderes

Forhold, 
der 

bør vurderes

Begrundelser

Kemikalier, miljøfremmede stoffer X

Kulturhistoriske værdier X Skybrudsplanen vil medføre etablering af 
skybrudstiltag, der kan have indflydelse på emnet. 
Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for vurdering. 
Konkrete skybrudstiltag vil skulle vurderes i 
henhold til miljøvurderingsloven efterhånden som 
tiltagene fastlægges.

Kirker og deres omgivelser X

Fredede eller bevaringsværdige bygninger X

Fortidsminder o.lign. X

Kulturelle 
faktorer

Kulturarv

Arkæologiske værdier X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Sundhedstilstand X

Friluftsliv/rekreative interesser X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af 
skybrudstiltag, der kan have indflydelse på emnet, 
dels i form af etablering af grønne 
skybrudsstrikturer og undgåelse af 
oversvømmelser med kloakvand.

Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for vurdering. 
Konkrete skybrudstiltag vil skulle vurderes i 
henhold til miljøvurderingsloven efterhånden som 
tiltagene fastlægges.

Støjpåvirkning, indendørs og udendørs X

Sundhed

Svage grupper (f.eks. handicappede) X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen

X

Sociale
faktorer

Befolkning 

Bosætning X

Skybrudsplanen vil medføre etablering grønne 
rekreative skybrudsstrukturer, der samtidig 
mindsker sundhedsskadelige oversvømmelser. 
Dette vil have indflydelse på emnet. Indsatserne 
er dog pt. for ukonkrete for vurdering. Konkrete 
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Agenda 21 
emne

Miljø
faktorer

Detaljer

Ikke relevant

Forhold, der 
ikke vurderes

Forhold, 
der 

bør vurderes

Begrundelser

skybrudstiltag vil skulle vurderes i henhold til 
miljøvurderingsloven efterhånden som tiltagene 
fastlægges.

Befolkningssammen-
sætning

X

Landdistriktsudvikling X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Frivillige initiativer X

Borgerinddragelse og medindflydelse X

Skybrudsplanen vil medføre, at der etableres 
skybrudstiltag, der kan have indflydelse på emnet. 
Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for vurdering. 
Konkrete skybrudstiltag vil skulle vurderes i 
henhold til miljøvurderingsloven efterhånden som 
tiltagene fastlægges.

Arkitektonisk udtryk X

Tilpasning til lokalområdet X

Højde og omfang i forhold til lokalområdet X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af fysiske 
skybrudstiltag, der kan have indflydelse på emnet. 
Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for vurdering. 
Konkrete skybrudstiltag vil skulle vurderes i 
henhold til miljøvurderingsloven efterhånden som 
tiltagene fastlægges.

Visuel effekt

Lys og/eller refleksioner X Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Kriminalitet XSikkerhed

Brand, eksplosion, giftpåvirkning X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.
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Agenda 21 
emne

Miljø
faktorer

Detaljer

Ikke relevant

Forhold, der 
ikke vurderes

Forhold, 
der 

bør vurderes

Begrundelser

Påvirkning af sociale forhold X

Påvirkning af erhvervsliv X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af grønne 
rekreative skybrudsstrukturer samt minimering af 
oversvømmelser. Dette kan have indflydelse på 
emnet Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for 
vurdering. Konkrete skybrudstiltag vil skulle 
vurderes i henhold til miljøvurderingsloven 
efterhånden som tiltagene fastlægges.

Benyttelse i dagtimerne X

Benyttelse i aftentimerne X

Socio-
økonomiske 
effekter

Benyttelse i nattetimerne X

Skybrudsplanen er ikke relevant for emnet.

Kumulative effekter indenfor planområdet X

Sammenhæng med andre planer og 
lovgivning

X

Overordnede 
faktorer

Bæredygtighed

Kumulative effekter af samlede planer i og 
omkring området

X

Skybrudsplanen vil medføre etablering af 
skybrudstiltag, der kan have indflydelse på emnet. 
Indsatserne er dog pt. for ukonkrete for vurdering. 
Konkrete skybrudstiltag vil skulle vurderes i 
henhold til miljøvurderingsloven efterhånden som 
tiltagene fastlægges.

Indstilling: 
Ifølge lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal myndigheden vurdere, om planer 
omfattet af lovens § 8 skal miljøvurderes. 

Herlev Kommune vurderer, at Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018 er omfattet af lovens § 8, og at det derfor ved miljøscreening skal vurderes, om 
planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kriterierne i lovens bilag 3 er gennemgået. Herlev Kommune vurderer på grundlag af den gennemførte miljøscreening, at skybrudsplanen ikke vil få 
væsentlig indflydelse på miljøet. 

Skybrudsplanen vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingspligt.


