Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Teknik- og Miljøforvaltningen

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering for forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018
Forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 vil muliggøre 38
projekter, indenfor de fire i rammeplanen definerede projektkategorier
(afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlæg).
Projekterne i tillægget medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloakken, planer om klimatilpasning, målsætninger for badevandskvalitet i Københavns Havn og Øresund, samt statens målsætninger for vandområder. Projekterne udføres af HOFOR og BIOFOS, eller af
Københavns Kommune som medfinansieringsprojekter.
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Der er ikke udarbejdet miljørapport
Københavns Kommune har screenet projekttillægget, og kommunen
vurderer, at tillægget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK. nr. 973 af 25. juni 2020).
Flere af projekterne i projekttillægget er på et tidligt stadie. Det er således på et mere overordnet planniveau, at de er screenet i forhold til
nærværende afgørelse. Flere af projekterne vil skulle miljøscreening når
projekterne er yderligere konkretiseret på et detaljeret niveau, ligesom
nogle projekter allerede er miljøscreenet eller i gang med en VVM-proces.
Desuden er rammeplanen for Spildevandsplan 2018 blevet miljøvurderet i oktober 2018. Alle byudviklingsprojekter er allerede miljøvurderet
gennem lokalplansprocessen.
Projekttillægget indeholder enkelte større projekter som adgangsvejen
til Lynetteholmen og Containerterminalen i Nordhavn. Selve projekterne kan potentielt have indflydelse på miljøet, men det der miljøvurderes i forhold til projektet tillægget er alene afledning af vand, som for
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de pågældende projekter vurderes uproblematisk da der vil ske en rensning.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsen jf. § 51.
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og 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.
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