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Udtalelse fra VVM-myndighederne om afgrænsning af
indhold i miljøkonsekvensrapport for projekterne ved
Kagsmosen og i Kagsåen
Indledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 23 skal VVM-myndighederne (her
Rødovre-, Herlev-, Gladsaxe- og København Kommune) forud for bygherres udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse
om, hvor omfattende og detaljeret de oplysninger skal være, som bygherre skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.
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Forud for myndighedernes udtalelse skal offentligheden og berørte
myndigheder høres.
Høring af offentligheden og berørte myndigheder
VVM-myndighederne har i perioden fra 2. marts 2022 til 16. marts
2022 hørt offentligheden om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Bygherre (HOFOR, Novafos og Området for Klimatilpasning og Byfornyelse) afholdte i høringsperioden et offentligt informationsmøde d.
7. marts 2022.
VVM-myndighederne har udarbejdet en hvidbog som bilag 1 (en hvidbog er myndighedernes besvarelse af høringssvar). Høringssvar fra offentligheden og informationsfolder er vedlagt som bilag 2 og 3.
Parallelt med høring af offentligheden har VVM-myndighederne hørt
berørte myndigheder. Der er ikke indkommet bemærkninger fra berørte myndigheder.
Drøftelser med bygherre og bygherres tekniske rådgiver
VVM-myndighederne har på baggrund af oplæg og løbende dialog
med bygherres tekniske rådgiver drøftet en detaljeret afgrænsning af
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miljøkonsekvensrapporten. Tekniske rådgiver og myndighedernes notat
til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport er vedlagt som bilag 4.
Afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport
VVM-myndighederne skal hermed oplyse bygherre om, at miljøkonsekvensrapporten skal omfatte indhold iht. miljøvurderingslovens § 20
samt indeholde og undersøge de miljøforhold med de metoder og den
detaljeringsgrad der fremgår af afgrænsningsnotat af 23. februar 2022
vedlagt som bilag 4.
Derudover skal miljøkonsekvensrapporten indeholde følgende:
1.

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for det valgte projekt,
et referencescenarie samt redegørelse for undersøgte alternativer herunder alternativ A og B i forbindelse med Kagsmosen
Skybrudsprojekt, som oplyst i høringssvar fra andelsboligforeningen. Miljøkonsekvensrapporten skal grundigt redegøre for
de undersøgte alternativer og disse kan med fordel indgå i den
samlede VVM.

2. Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for adgangsveje til
området for den tunge trafik i anlægsfasen. Herunder afklare om
trafikken kan undgå at ske gennem Brunevang og broerne der
ikke er dimensioneret til tung kørsel.
3. Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre hvilke træer, der forudsættes fældet som forudsætning for gennemførelse af projekterne samt at der indgår en kvalitativ vurdering af om det giver anledning til øget støjniveau ved fældning af træer i Kagsmosen.
4. Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for om projektet giver
anledning til eventuelle lugtgener til omgivelserne i driftsfasen.
5. Miljøkonsekvensrapporten skal vedr. emnet overfladevand og
vandkvalitet også redegøre for projektets påvirkning for indvindingsoplandene til HOFOR’s Kilde XIII og Kilde X.
6. Miljøkonsekvensrapporten skal vedr. emnet grundvand redegøre for projekternes betydning for vandkvalitet både i anlægsog drifts-fasen herunder også i relation til de relevante indvindingsoplande og påvirkningen af HOFOR’s eksisterende anlæg.
Miljøkonsekvensrapporten skal desuden redegøre for projektets
påvirkning på terrænnært grundvand i forhold til de tilstødende
arealer/ejendomme til projektet.
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Generelt
Miljøvurderingsmetode
Hvert afsnit for de forskellige miljøparametre afsluttes med en
vurdering af grad af påvirkning for hhv. anlæg og drift. F.eks.:


Ubetydelig, neutral eller ingen påvirkning: Der forventes ikke at
være nogen påvirkning af miljøet. Ingen påvirkninger, eller påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for
disse ved gennemførelse af projektet.



Mindre påvirkning: Der forventes en påvirkning af kortere varighed i et begrænset område. Usandsynligt, at afværgeforanstaltninger er nødvendige.



Moderat påvirkning: Der forventes en påvirkning af længere varighed i et større omfang/berøre et større område. Afværgeforanstaltninger eller mindre projekttilpasninger bør overvejes.



Væsentlig påvirkning: Der forventes en stor påvirkning i hele
projektets levetid, og den vil have et stort omfang/berøre et
stort område. Påvirkning anses for så alvorlig, at man bør ændre
projektet eller gennemføre afværgeforanstaltninger for at mindske påvirkningen.

Miljøkonsekvensrapporten skal desuden indeholde et afsluttende afsnit
der samler op på alle miljøparametrenes grader af miljøpåvirkning samt
i projektet indbyggede afværgetiltag. Dette skal bruges ved udarbejdelse af VVM-tilladelse og eventuelle vilkår i denne.
Nye oplysninger undervejs i processen
Derudover skal Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune, Rødovre Kommune og Københavns Kommune oplyse om, at der kan blive stillet yderligere krav fra VVM-myndighederne til miljøkonsekvensrapporten, såfremt der undervejs i processen indkommer nye oplysninger og informationer om miljøparametrenes påvirkninger, som kan have betydning
for omgivelser og miljø.
Venlig hilsen
Thomas Frederik K Iversen
Sagsbehandler
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