
      

 
Københavns Kommunes afdeling for Mobilitet, 
Klimatilpasning og By-vedligehold (MKB) 
 
Att: Tim Strange Jensen og Tobias Filskov Petersen 
 

  
Udtalelse fra VVM-myndigheden om afgrænsning af 
indhold i miljøkonsekvensrapport for kapacitets- og 
naturgenopretningsprojekt, Harrestrup Å i 
Vigerslevparken 
 

Indledning 

I henhold til miljøvurderingslovens § 23 skal VVM-myndigheden forud 
for bygherres udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport afgive en 
udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, 
som bygherre skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. 

Forud for myndighedens udtalelse skal offentligheden og berørte 
myndigheder høres. 

 

Høring af offentligheden og berørte myndigheder 

VVM-myndigheden har i perioden fra 14. januar 2021 til 15. februar 
2021 hørt offentligheden om afgrænsning af miljøkonsekvens-
rapporten. Høringssvar fra offentligheden og offentlighedsfolder kan 
findes på Københavns kommunes høringsportal, www.blivhoert.kk.dk og 
på Hvidovres høringsportal, www.hvidovre.dk/Politik/Hoeringer-og-
afgoerelser.  

Parallelt med høring af offentligheden har VVM-myndigheden hørt 
berørte myndigheder. Der er indkommet bemærkninger fra Kroppedal 
Museum.  

 

Afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport 

VVM-myndigheden har på baggrund af oplæg og løbende dialog med 
bygherres rådgiver drøftet en detaljeret afgrænsning af miljø-
konsekvensrapporten. Notat til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport 
er udarbejdet for bygherre, Københavns Kommunes Område for 

12. april 2021 
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Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, af rådgiver Rambøll d. 11. 
december 2020. 

VVM-myndigheden skal oplyse bygherre om, at miljøkonsekvens-
rapporten skal omfatte indhold iht. miljøvurderingslovens § 20 samt 
indeholde og undersøge de miljøforhold med de metoder og den 
detaljeringsgrad der fremgår af ovennævnte afgrænsningsnotat.  

Miljøkonsekvensrapporten skal yderligere indeholde nedenstående 
forhold, som er affødt af bemærkninger fra den offentlige høring og 
høring af berørte myndigheder. 

1. Bygherre skal i miljøkonsekvensrapporten beskrive, hvorvidt 
flagermusbestanden påvirkes. Fokus i vurderingen er her, at arternes 
økologiske funktionalitet skal sikres eller opretholdes. Bygherre har 
udpeget potentielle flagermustræer indenfor projektområdet. I 
miljøkonsekvensrapporten redegøres der for, hvilke af disse potentielle 
flagermustræer der fældes samt foranstaltninger, der skal afværge 
eventuelle negative påvirkninger af fældning af potentielle 
flagermustræer. 

2. Københavns Museum udfører prøvegravninger i området ved Fugle-
øerne i løbet af foråret 2021. Fugle-øerne er udpeget som et interessant 
område med en historisk kystlinje. Resultatet af prøvegravningerne ved 
Fugle-øerne skal beskrives i miljøkonsekvensrapporten.  

3. I forbindelse med en beskrivelse af anlægsarbejdets påvirkninger skal 
indgå en beskrivelse af behovet for midlertidig lukning af 
fodboldbanerne i miljøkonsekvensrapportens vurderinger. 

4. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af 
adgangsveje til og fra parken for arbejdskørsel, samt afværge-
foranstaltninger ifm. eventuelle væsentlige gener som følge heraf, så der 
opleves færrest muligt gener for beboere ved og brugere af parken.  

5. Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for, hvilke træer bygherre 
anser det for nødvendigt at fælde, og der skal være en beskrivelse af den 
beplantning som forventes etableret. Rapporten skal yderligere 
indeholde en redegørelse for, hvordan det sikres, at færrest muligt antal 
træer fældes.  

6. Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke matrikler, der 
eventuelt vil blive påvirket af projektet, og hvorledes projektet vil blive 
tilpasset, så det undgås at berøre private arealer i videst muligt omfang.  

7. Det skal fremgå af miljøkonsekvensrapporten, hvordan bygherre i det 
videre arbejde med projektet vil undersøge og sikre, at der ikke sker 
skader på bygninger og boliger i anlægsfasen.  

8. Det skal fremgå af miljøkonsekvensvurderingen, hvordan 
forekomsten af bagvand umiddelbart bag ved digerne vil blive 
håndteret i projektet. 

Københavns Kommune skal oplyse om, at der kan blive stillet yderligere 
krav fra VVM-myndighederne til miljøkonsekvensrapporten, hvis der 
undervejs i processen indkommer nye oplysninger og informationer 
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om miljøparametrenes påvirkninger, som kan have betydning for 
omgivelser og miljø. 

 

Miljøvurderingsmetode  

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et afsluttende afsnit for de 
forskellige miljøparametre med en vurdering af grad af miljøpåvirkning 
for hhv. anlæg og drift samt relevante afværgetiltag. Dette skal bruges 
ved udarbejdelse af VVM-tilladelse og eventuelle vilkår i denne. Grad af 
miljøpåvirkning kan eksempelvis beskrives således: 

• 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.  

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Rikke Højmark Vienberg 
Miljømedarbejder  
Hvidovre Kommune 
 
 
Lone Madsen  
Planlægger 
Københavns Kommune 


