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Forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 vil muliggøre 46
projekter indenfor fire projektkategorier (afløbssystem, klimatilpasning,
byudvikling, og renseanlæg), som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018.
Projekterne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for
kloakken, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund samt statens målsætninger for vandområder. Projekterne udføres af HOFOR og BIOFOS, eller af kommunen som
medfinansierings-projekter.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Københavns Kommune har screenet forslaget, og kommunen vurderer,
at forslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK. nr. 973 af 25. juni 2020). Rammeplanen for Spildevandsplan
2018 er blevet miljøvurderet. De fleste projekter, bl.a. byudviklingsprojekter og klimatilpasningsprojekter, bliver miljøscreenet enkeltvis.
Nogle projekter er allerede miljøvurderet eller i gang med at blive miljøvurderet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 41. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsen jf. § 51, dvs. senest den 12. januar 2021.
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og
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organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Klage skal indgives via klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnet
(naevneneshus.dk).
Herfra logges der på henholdsvis via borger.dk - Din indgang til det offentlige for borgere og Virk.dk for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til
den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og
Fødevareklagenævnet supportfunktion.
Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed
der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes under ”Vejledninger” på
Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk).
Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra
meddelelse af afgørelsen.

Venlig hilsen
Eleonora Bruno
Cand.scient. i biologi
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Bilag 5

Miljøscreening af forslag til Projekttillæg 2021 til
Spildevandsplan 2018

INDLEDENDE SCREENING
Screening
1)

Ja

Nej

Forventes planforslaget at kunne påvirke
internationale
naturbeskyttelsesområder?

X

(§ 8, stk. 1, nr. 2)
2)

Fastlægger planforslaget rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til projekter,
som er omfattet af bilag 1 og 2?

X

(§ 8, stk. 1, nr. 1)
3)

Hvis ja i 2):
Er der alene tale om mindre ændringer
ift. gældende planlægning for området,
eller fastlægger planforslaget kun
anvendelsen af et mindre område på
lokalt plan?
(§ 8, stk. 2, nr. 1)

X

Begrundelse

MILJØSCREENING / MILJØSCOPING
Revideret 19. januar 2020, benyttes efter § 8, stk. 2, nr. 2 og § 11

Vurdering (X)

Ikke relevant

Mindre / ikke væsentlig
påvirkning

(Faggruppe / myndighed)

Muligvis væsentlig
påvirkning

Miljøhensyn

Begrundelse

Arkitektur og kulturarv
Byarkitektonisk værdi

X

(CBP)

Bevaringsværdige eller
fredede bygninger og anlæg

X

(CBP og KBH Museum)

Kulturmiljøer

X

(CBP og KBH Museum)

Fortidsminder og
fortidsmindebeskyttelseslinjen

X

(CBY og KBH Museum)

Landskab, natur og grønne områder
Nærhed til grønne områder
og rekreation

En række projekter vil blive anlagt i nærheden af grønne
områder, men vil ikke kompromittere områdernes
funktion.

X

(CBP)

Landskabelig værdi

X

(CBP)

Dyre- og planteliv, diversitet
og træer

X

(CBP / CMB Natur)

Fredninger, §3 natur,
Natura2000 området samt
beskyttede bilag IV arter

En række projekter medvirker til at mindske forureningen
af vandområder væsentligt og dermed til at øge
biodiversiteten.
Enkelte projekter (Nørrebroparken, Karens Minde Aksen,
OS42 Kildevældssøen) vil muligvis kræve midlertidig
og/eller permanent dispensation fra fredninger.

X

(CMB Natur)

Beskyttelseslinjer for søer,
åer, skove og strande

Se ovenfor

X

(CBY)

Befolkningen og menneskers sundhed
Vindforhold
(CBP)

X

Skyggevirkninger

X

(CBP)

Trafikstøj

X

(CBP)

Materielle og kulturelle
goder

X

(CBP)

Sundhed og tryghed

X

(CBP)

Svage grupper

X

(CBP)

Lys og refleksioner

X

(CBP)

Trafik
Trafiksikkerhed

X

(CBP)

Energiforbrug og
emissioner fra trafik

X

(CBP)

Trafikmønstre

X

(CBP)

Forurenende virksomheder og risiko
Nye virksomheder i
planområdet

X

(CMB FV)

Jordforurening, grundvand og overfladevand
Jordforurening

X

(CMB Jord)

Grundvandsforhold og forurening
(CMB Jord og CMB Vand)

Ændring af kloakforhold kan betyde ændringer i
nuværende kunstigt påvirkede grundvandsforhold. Ved
gennemførelse af projekterne vil påvirkningen af
grundvandet mindskes.

X

Risiko for oversvømmelse

X

(CBP og Klimaenhederne)

Afledning af spildevand
(CBP)

Formålet med skybrudsprojekterne er at nedbringe
risikoen for oversvømmelser.

X

En række af projekterne vil betyde væsentligt forbedrede
kloakforsyningsforhold i form af større
forsyningssikkerhed, udvidelse af oplandet mv.

X

En række projekter vil medføre et lokalt arealforbrug, men
samlet set i et meget begrænset omfang.

Ressourceanvendelse
Arealforbrug
(CBP)

Energiforbrug og CO2belastning
(CBP)

X

Vandforbrug

X

(CBP)

Produkter, materialer og
råstoffer

X

(CBP / CMB Vand)

Affald og genanvendelse

X

(CBP og CBS Ressourcer of
Affald)

Afgørelse

Begrundelse

Skal der foretages en
miljøvurdering?

Screeningen har vist, at der ikke er sandsynlighed
for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af
projektillægget.

Nej

(CBP)

Sum:
(i alt sættes 29 krydser)

Sum:

Sum:

1

6

Sum:

22

