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Ansøgningsskema (med Kommunens bemærkninger) 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, 
hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrel
sen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst      FK bemærkning/Vurdering 

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

BAGGRUND: 
I 2019 har Frederiksberg Kommune i forbindelse med kunstgræsbanerne i det sydvestlige hjørne 
af idrætsanlægget ved Jens Jessens Vej anlagt et stort regnvandsbassin til aflastning af kloaksy
stemet i forbindelse med kraftig regn og skybrud og sikring af oplandet mod skadevoldende over
svømmelser.  

PROJEKTBESKRIVELSE 
For at nyttiggøre det etablerede skybrudsbassin ønsker Frederiksberg Forsyning at etablere et an
læg til transport, forsinkelse og nedsivning af overfladevand fra vej-, fortovs- og parkeringsarealer 
(ca. 3,8 red. ha.) fra et ca. 17 ha. stort opland til skybrudsbassinet. Se projektområde under ”over
sigtskort”.  
Anlægget er således en forudsætning for at kunne aflaste afløbssystemet og renseanlæg i forbin
delse med kraftig regn og skal i fremtiden sikre oplandet mod skadevoldende oversvømmelser op 
til en 100-årsregn.  

Projektet vil medføre at overfladevand fra veje, fortove og p-arealer separeres (afkobles) fra den 
eksisterende fælleskloak og i stedet ledes i nye regnvandsledninger (samlet anlægges ca. 3.000 
m) mod projektområdets sydvestlige hjørne (ved kundstgræsbanerne og skybrudsbassinet), hvor 
der placeres en renseløsning og en stor pumpestation.  
Foruden regnvandsledninger i oplandet placeres der også ca. 900 m kassettefaskiner fordelt i en
keltstrenge i vejene Jens Jessens Vej, Marielystvej, Goldschmidtsvej og Troels Lunds Vej. Formålet 
med disse er at etablere mulighed for nedsivning af så meget renset overfladevand, som forhol-
dene tillader med henblik på at minimere pumpning af regnvand, overløb fra fælleskloakker samt 
rensning af regnvand på renseanlægget længere nedstrøms i kloaksystemet. 

Ved alle regnhændelser op til T100 vil regnvandet fra de separerede arealer således blive ledt mod 
pumpestationen ved kunstgræsbanerne i det sydvestlige hjørne af projektområdet.  
Ved almindelige regnhændelser vil regnvandet blive renset før pumpestationen ved effektiv sedi
mentation og olieudskillelse og pumpet via en trykledning tilbage i oplandet og via en fordelings
brønd blive fordelt i faskinerne under vejene, hvorfra det kan nedsive til undergrunden.  
Ved kraftigere regnhændelser og skybrud, som forekommer sjældent, pumpes det overskydende 
overfladevand til det nyanlagte bassin/skybrudsanlæg under boldbanerne. Bassinet er allerede 
etableret, og er derfor ikke omfattet af dette projekt. Fra bassinet drosles udledningen til det fæl
leskloakerede system.  

Anlægsarbejdet indebærer således nedgravning af nye regnvandskloakker og faskiner i oplandet, 
samt etablering af en pumpestation og anlæg til rensning af overfladevandet tæt på boldbanerne.  

Under de nye kunstgræsbaner er 
der i 2019 anlagt underjordisk bas
sin med en kapacitet på ca. 24.000 
m3, som også er forberedt for at 
modtage vand fra projektområdet.  

Projektet er i overensstemmelse 
med Frederiksberg Kommunes gæl
dende Spildevandsplan 2019-2031. 

Bygherren har sideløbende med 
VVM-ansøgningen ansøgt om ned
sivningstilladelse i henhold til miljø
beskyttelseslovens § 19. 
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Derudover henvises til vedlagte ansøgning om nedsivningstilladelse (Bilag A), som beskriver de 
miljø- og grundvandsmæssige forhold. 

Der henvises desuden til nedenstående kort samt vedlagte kortbilag (Bilag B). 

Ift. trafikpåvirkningen er der vedlagt et særskilt trafiknotat i Bilag F. 

Navn, adresse, telefonnr. 
og e-mail på bygherre 

Frederiksberg Forsyning A/S 
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg 
38 18 50 00 / ff@frb-forsyning.dk
Att. Atef Sadr. 

Navn, adresse, telefonnr.
og e-mail på kontaktper
son 

EnviDan A/S, Simon Toft Ingvertsen 
Fuglebækvej 1A, 2770 Kastrup 
32 46 60 47 / sti@envidan.dk

Projektets adresse, matr. 
nr. og ejerlav. For hav
brug angives anlæggets 
geografiske placering an
givet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneaf
mærkninger i 
bredde/længde (WGS-84
datum). 

Et ca. 17 ha stort byområde omkring Jens Jessens Vej, Troels-Lunds Vej og Rådmand Steins Allé. 
Se pkt. 1 for konkrete matrikelnumre. 

Projektet berører føl-
gende kommune eller 
kommuner (omfatter så
vel den eller de kommu
ner, som projektet er 
placeret i, som den eller 
de kommuner, hvis miljø 
kan tænkes påvirket af 
projektet) 

Frederiksberg kommune 

Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug an
gives anlæggets place
ring på et søkort. 

Nedenfor ses oversigtskort over Frederiksberg Kommune. Projektområdet er angivet ved blåt 
areal. 

mailto:ff@frb-forsyning.dk
mailto:sti@envidan.dk


-
Projektområdet er angivet mere konkret med rød markering på nedenstående kortudsnit. Det blå 
område angiver således det allerede etablerede skybrudsanlæg samt et tilhørende indløbsbyg
værk, der også er etableret. 



-

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af an
lægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for
strækningsanlæg). 

På nedenstående figur fremgår det på skitseniveau hvilke strækninger, der er planlagt nedsivning 
fra faskiner samt på hvilke strækninger, der kun er planlagt regnvandsledninger. 

Det fremtidige anlæg fremgår i mere detaljeret form på Bilag B (Målestok 1:1.000) 
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Skitse af løsningsforslaget og placering af de enkelte elementer, herunder ledningsføring med dimensioner. Faski
ner er generelt 1,2 m høj og 0,6 m bred. 

Forholdet til VVM reg
lerne 

Ja Nej 

Er projektet opført på bi
lag 1 til lov om miljøvur
dering af planer og pro
grammer og konkrete 
projekter (VVM). 

X 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bi
lag 2 til lov om miljøvur
dering af planer og pro
grammer og af konkrete 
projekter (VVM). 

X 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: I henhold til Frederiksberg Kommune er 
projektet omfattet af pkt. 10b (anlægsarbejder i byzone), samt pkt. 11c (ren
seanlæg) 

 Hvilket betyder at det via en scree
ning skal afgøres om projektet er 
VVM, jf.  Miljøvurderingslovens § 18 
og § 21. 

Projektets karakteri
stika  

Tekst  
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1 Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angi
ves navn og adresse på 
de eller den pågældende 
ejer, matr. nr. og ejerlav 

Offentlig vej:  
- Rådmand Steins Allé: 7000cd, 7000cg 
- Hoffmeyersvej: 7000p, 7000dk  
- Troels-Lunds Vej: 7000f, 7000ce 
- J.G. Schiødtes Vej: 7000dl 
- Jens Jessens Vej: 7000e  
- Johan Ottosens Vej: 7000q 
- Marielystvej: 7000ce, 7000q 
- Goldschmidtsvej: 7000dm 

Idrætsanlæg: 29bl 
Alle Flintholm sogn, Frederiksberg 
Alle matrikler ejes af Frederiksberg Kommune 
Alle berørte veje er kommuneveje og er klassificerede som lokalveje.  

  Projektområde omfatter alene of
fentlige områder som ejes eller for
ventes overtaget af Frederiksberg 
Kommune. Såfremt vejen ikke er 
overtaget af Frederiksberg Kom
mune på projekttidspunktet vil 
dette kræve en fuldmagt fra grund
ejeren. 

2 Arealanvendelse efter 
projektets realisering. 
Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 

Arealanvendelsen er i store træk uændret, idet regnvandskloakker og faskiner nedgraves og vejen 
reetableres. Der vil efterfølgende være flere synlige kloakdæksler i vejene. I den sydvestlige del af 
projektområdet etableres en pumpestation, som vil være synlig på og i niveau med terræn. Pum
pestationen anlægges på et grusareal, der i dag benyttes som køre- og parkeringsareal af Frede
riksberg Boldklub. 

Arealet over pumpestationen anfø
res ved et efterfølgende projekt as
falteret med mulighed for parke
ring, jf. nedenfor. 

Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 

Projektet medfører ikke ændringer i det samlede befæstede areal i oplandet.  

Nye arealer, som befæ
stes ved projektet i m2 

Pumpestationen anlægges på grusareal, som i forbindelse med projektet forventes asfalteret. As
falteringen af arealet er ikke en del af indeværende afløbsprojekt finansieret af forsyningsselskabet 
og den øgede befæstelse kan således ikke regnes som et resultat af afløbsprojektet. 

”Taget” på pumpestationen udføres i beton, som må regnes fuldt befæstet. Det fuldt befæstede 
areal af pumpestationen andrager ca. 100 m2. Set i forhold til fuld asfaltering af området udgør 
pumpestationen dog ikke en øget befæstelse. 

3 Projektets areal og volu
menmæssige udformning

Se nedenstående beskrivelser. 

Vedlagt i Bilag C findes udkast til byggepladsplan. 

Er der behov for grund
vandssænkning i forbin
delse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 

Ifm. anlæg af pumpestationen skal der graves til en dybde af ca 8 m. Grundvandsspejlet er blevet 
pejlet til 5,5 meter under terræn jf. bilag D boring nr. 3. Der formodes derfor at være behov for 
midlertidig lokal grundvandssænkning til 8,5 meter under terræn eller 3,0 meter under grund
vandsspejlet.  

Udgravningen foregår hovedsageligt i moræneler med en meget høj styrkeparameter, der leder 
vandet meget dårligt. Da der samtidig benyttes spuns (el. tilsvarende) til minimum 4 meter under 
udgravningsniveau, forventes grundvandssænkningen at blive meget lokal. Der vil derfor ikke 
være risiko for sætningsskader på de nærmeste bygninger, der ligger i en afstand på minimum 30 
meter. 

 Evt. grundvandssænkninger regule
res af vandforsyningslovens § 26. 
Større eller permanente sænkninger 
kræver tilladelse af miljøafdelingen. 
Her vil der typisk være krav til bort
ledningen, evt. overvågning bygnin
ger etc. På baggrund af geologien 
og afstand forventes der ikke på
virkning af bygninger.  
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Se Bilag D for eksisterende boreprofiler i området. Der er planlagt yderligere boringer ned til 15 m 
dybde for bedst muligt at kunne planlægge og udføre anlægsarbejdet, herunder tørholde udgrav
ningen i anlægsperioden. 

Projektets samlede 
grundareal angivet i ha 
eller m2 

Projektet vedrører et opland med et areal på ca. 17 ha. Det befæstede areal (veje, fortove og p
pladser) der separeres udgør ca. 3,8 ha.  
Foruden grusarealet ved pumpestationen arbejdes der kun i offentlige vejarealer. 
Alle anlæg etableres under terræn.  

Projektets bebyggede 
areal i m2 

Pumpestation etableres under terræn og har et grundareal på ca. 100 m2. 

Projektets nye befæ
stede areal i m2 

Projektet medfører ingen ændringer i områdets befæstelsesgrad. – se pkt. 2 

Projektets samlede byg
ningsmasse i m3 

Pumpestationen – der etableres under terræn - har en bygningsmasse på ca. 675 m³ 

Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 

Ikke relevant, idet alle anlæg etableres under terræn.

Beskrivelse af omfanget 
af eventuelle nedriv
ningsarbejder i forbin
delse med projektet 

Ikke relevant, idet der ikke nedrives bygninger ifm. projektet. 

4 Projektets behov for rå
stoffer i anlægsperioden 

Råstofforbrug i anlægs
perioden på type og 
mængde: 

Anlægsteknisk er der tale om et traditionelt afløbsprojekt, og der forventes ikke et råstofforbrug 
udover, hvad der er alment for et anlægsprojekt af denne type.  

Udover afløbstekniske elementer skal der tilkøres sand- og grusmaterialer samt asfalt o.l. 

Det anslås at projektet vil kræve 1.000 – 1.500 tilkørsler pr lastbil af div. materialer, heraf forven
tes ca. halvdelen at være afløbstekniske elementer (brønde, ledninger, faskiner mv.).  

Transporten af materiale skal afta
les nærmere med vejmyndigheden 
med henblik på at begrænse gener. 

Vandmængde i anlægs
perioden 

Vandforsyning til mandskabsfaciliteter. Der opsættes brønd med vandmåler på byggepladsen (se 
bilag C). 

Affaldstype og mængder 
i anlægsperioden 

Affald (herunder evt. forurenet jord) håndteres efter Frederiksberg Kommunes anvisninger. 

Der er tale om et traditionelt afløbsprojekt, og der forventes derfor ikke affaldstyper udover, hvad 
der er alment for et anlægsprojekt af denne type.  

Affaldstyper indebærer jord og fyldmaterialer, restaffald fra opgravede anlægsmaterialer og til
kørte afløbselementer samt opskåret asfalt. 

Bortskaffelse af affald sker i hen
hold til Frederiksberg Kommunens 
erhvervsaffaldsregulativ og de 
statslige bekendtgørelser for bygge
affald mv. Jordbortskaffelse sker i 
henhold til Frederiksberg Kommune 
jordflytningsregulativ.  
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-Projektets karakteri
stika  

Tekst  

Det vurderes at der skal bortkøres ca. 20.000 – 30.000 tons overskudsjord ifm. det samlede pro
jekt, dvs. over ca. 2 år. Heraf forventes ca. 75% ikke at være genindbygningsegnet til formålet. 
Bortskaffelse af overskudsjord fra byggeplads/deponeringsareal forventes således at andrage ca. 
375 – 550 kørsler á 40 tons pr stk. 

Ovenstående vedr. transport ind og ud af projektområdet. Indenfor projektområdet vil der skulle 
fragtes mange materialer mellem udgravning og byggeplads, hvilket forventes at andrage ca. 
6.000 – 7.000 kørsler med dumper. Dvs. gennemsnitligt ca. 15 kørsler pr arbejdsdag i de to år an
lægsarbejdet pågår. 

Med henblik på at minimere ge
nerne fra jord- og materialetrans
porter skal  transporten aftales 
nærmere med vejmyndigheden. 

Spildevand til rensean
læg i anlægsperioden 

Der forventes ikke ekstraordinære mængder spildevand i byggeperioden og det håndteres som et 
normalt anlægsprojekt af denne karakter. 

Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, 
søer, hav i anlægsperio
den 

Intet 

Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 

Afledes fortsat til fælleskloakken indtil ibrugtagning af det nye anlæg. 

Anlægsperioden angivet 
som mm/åå – mm/åå 

Forventet anlægsperiode: 08/2020 – 08/2022 

Pumpestationen udføres i starten af anlægsperioden. 

Ledningsanlægget inkl. faskiner udføres nedstrøms fra, så vejriste successivt kan tilsluttes det nye 
regnvandssystem. Arbejdet planlægges således, at bustrafik og adgang til matrikler kan omlægges 
hensigtsmæssigt. 

5 Projektets kapacitet for 
så vidt angår flow ind og 
ud samt angivelse af pla
cering og opbevaring på 
kortbilag af råstoffet/pro
duktet i driftsfasen: 

Projektet medfører ikke øget flux af råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer, da der alene er 
tale om et afløbsprojekt. Anlægget giver ikke anledning til øget vandforbrug. 

Råstoffer – type og 
mængde i driftsfasen 

Ikke relevant 

Mellemprodukter – type 
og mængde i driftsfasen 

Ikke relevant 

Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfa
sen 

Ikke relevant 
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6 Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 

Farligt affald: Ikke relevant 

Andet affald: Sediment fra sandfang og olie fra olieudskiller, som håndteres på almen vis for afløbsanlæg af 
denne type.  

Affald fra driften skal bortskaffes ef
ter gældende regler. 

Spildevand til rensean-
læg: 

Projektet sigter på at udligne og nedbringe vandmængden, der ledes til renseanlæg. Det forventes 
at op til 70 – 80 % af den årlige regnmængde der falder på de separerede arealer kan renses og 
nedsives i området. 

Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø,
hav: 

Intet 

Håndtering af regnvand: Projektet har til formål, at regnvand nedsives frem for, at det ledes til renseanlæg.  

Det befæstede areal, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem antager ca. 3,8 ha. Med en 
årsmiddelnedbør på 650 – 700 mm vil anlægget årligt håndtere ca. 26.000 m3 regnvand. Heraf vil 
op til 70 – 80 % kunne nedsives (forudsat at der ikke i perioder opstår for højtstående sekundært 
grundvand) svarende til ca. 20.000 m3 regnvand, der dermed ikke belaster nedstrøms kloaksyste
mer og renseanlæg. 

Med ca. 900 m faskine svarer dette rundt regnet til ca. 20 m3 pr. meter faskine årligt. 

Håndtering af regnvand lokalt vil 
give en mindre belastning og der
med pres på det offentlige spilde
vandssystem. 

Projektets karakteri-
stika  

Ja Nej 
Tekst 

7 Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

X

8 Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår? 

X
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9 Vil projektet kunne over
holde alle de angivne 
standardvilkår? 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.  

10 Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

X
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11 Vil projektet kunne over
holde de angivne BREF-
dokumenter? 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes. 

12 Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
BAT-konklusioner? 

X
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 
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Projektets karakteri
stika  

Ja Nej 
Tekst  

13 Vil projektet kunne over
holde de angivne BAT-
konklusioner? 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

Rensningsenheden – SediPipes – er  
specielt designet til at rense vej
vand inden det føres til nedsivning. 

14 Er projektet omfattet af 
en eller flere af Miljøsty
relsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj 
eller eventuelt lokalt fast
satte støjgrænser? 

X 

Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommu
nens ”Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægs
arbejder”, gældende fra d. 1. januar 2006. Til forskriften hører ”Vejledning 
om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder” af 4. juni 2013. 

Der er i forskrift bestemmelser for 
såvel arbejdstider som støjgrænse 
samt krav om anvendelse af renere 
teknologi (BAT). 

15 Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt 
lokalt fastsatte vejle
dende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

X 

Anlægsarbejdet udføres som et traditionelt gravearbejde i vej. Skæring i as
falt, flytning af gravekasser samt kørsel med gravemaskiner og dumpere er 
støjkilder, som arbejdet uundgåeligt medfører.  
Vibrationer ved flytning af gravekasser kan ligeledes forekomme, men de vil 
ikke medføre overskridelser af grænseværdier for dårligt funderede huse. 

Krav indarbejdes i entreprenørudbuddet. 

Støjende arbejde skal udføres 07-18 
man-fredag. Særligt støjende som 
f.eks. skæring i asfalt skal udføres i 
periode 08-16. Der forventes ikke 
arbejde udenfor dette tidspunkt. 

16 Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde 
de vejledende grænse
værdier for støj og vibra
tioner? 

X 

17 Er projektet omfattet Mil
jøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørel
ser om luftforurening? 

X 

Projektet er omfattet af ”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktivite
ter”, der bl.a. fastsætter regler om anmeldelse af visse midlertidige aktivite
ter herunder bygge- og anlægsarbejder. 

Derudover har Frederiksberg Kommune udarbejdet ”Vejledning om miljøfor
hold ved bygge- og anlægsarbejder”. 

I udbudsmaterialet vil der stilles krav til entreprenørens køretøjer, materiel og 
arbejdsmetoder, så det sikres, at luftforureningen begrænses mest muligt, og 
at ”bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra ikke vejgående ma
skiner” som minimum overholdes. 

Frederiksberg har særskilte miljø
forskrift for begrænsning at stø
jende bygge- og anlægsarbejder, 
udstedt i medfør af bekendtgørel
sen. 

18 Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for luft
forurening? 

X 

Krav indarbejdes i entreprenørudbuddet.   

19 Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 

X 
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridel
sen. 
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Projektets karakteri
stika  

Ja Nej 
Tekst  

udført, kunne overholde 
de vejledende grænse
værdier for luftforure
ning? 
Såfremt der allerede fo
religger oplysninger om 
de indvirkninger, projek
tet kan forventes at få på 
miljøet som følge af den 
forventede luftforure
ning, medsendes disse 
oplysninger. 

20 Vil projektet give anled
ning til støvgener eller 
øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

X 

I anlægsperioden kan der forventes mindre støvgener ifm. jord- og materia
lekørsel til og fra anlægsområdet. I tørre perioder vil generne blive mindsket 
ved jævnlig vanding og renholdelse af vejene. 

Ingen støvgener i driftsfasen. 

Støvgener forbygges via krav om  
vanding i miljøforskrift og ekstra 
opmærksom på fejning og/eller 
overdækning jord, evt. som supple
rende myndighedskrav (§ 42 MBL). 

21 Vil projektet give anled
ning til lugtgener eller 
øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

X 

Projektet omfatter kun håndtering af overfladevand, som ikke er forbundet 
med øgede lugtgener. 

 Der forventes ikke lugtgener fra an
lægsarbejdet. Da der er tale om 
rensning af lavt belastet vejvand 
forventes der heller ikke lugtgener 
fra rensningsenhed. 

22 Vil anlægget som følge 
af projektet have behov 
for belysning som i aften 
og nattetimer vil kunne 
oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

X 

Anlægsfase: Arbejdstiden vil være kl. 7 – 18 mandag til fredag jf. kommu
nens retningsregler. I vinterperioden vil der være behov for belysning på 
byggepladsen og lys på køretøjer indenfor arbejdstiden. Uden for arbejdsti
den vil belysning slukkes, dog vil afspærringer være påført lysdioder af sik
kerhedsmæssige årsager. 
 
Driftsfase: Ingen behov for belysning.  

23 Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kon
trol med risikoen for 
større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. 
april 2016? 

X 

Projektets placering  Ja Nej Tekst  

24 Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål? 

X 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst  

25 Forudsætter projektet di
spensation fra gældende 
bygge- og beskyttelses
linjer? 

X 

Hvis »ja« angiv hvilke: 

26 Indebærer projektet be
hov for at begrænse an
vendelsen af naboarea
ler? 

X 

27 Vil projektet kunne ud
gøre en hindring for an
vendelsen af udlagte rå
stofområder? 

X 

28 Er projektet tænkt place
ret indenfor kystnær
hedszonen? 

X 

29 Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset 
areal med træer, som 
danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af 
højstammede træer, og 
arealet er større end ½ 
ha og mere end 20 m 
bredt.) 

X 

30 Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

X 

31 Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste be
skyttede naturtype i hen
hold til naturbeskyttel
seslovens § 3. 

Ca. 850 m til Damhussøen 

32 Er der forekomst af be
skyttede arter og i givet 
fald hvilke? 

X 

33 Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fre
dede område. 

Ca. 850 m til Damhussøen 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst  

34 Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste in
ternationale naturbeskyt
telsesområde (Natura 
2000-områder, habitat
områder, fuglebeskyttel
sesområder og Ramsar
områder). 

Ca. 4 km til Natura2000 område Vestamager og havet syd for.  

35 Vil projektet medføre på
virkninger af overflade
vand eller grundvand, 
f.eks. i form af udlednin
ger til eller fysiske æn
dringer af vandområder 
eller grundvandsfore
komster? 

X 

Projektet vil medføre en øget grundvandsdannelse.  

Anlægsarbejdet vil indebære en midlertidig lokal sænkning af grundvands
spejlet i området omkring den planlagte pumpestation ved idrætsanlægget.  

36 Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandinteresser? 

X 
Ja, delvist.  

37 Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening? 

X 
Projektet berører ikke matr. 33bo, hvor der er registreret jordforurening på 
V2.  

38 Er projektet placeret i et 
område, der i kommune
planen er udpeget som 
område med risiko for 
oversvømmelse. 

X 

Projektområdet er placeret op
strøms i spildevandssystemet og vil 
derfor være med til at forebygge 
oversvømmelser nedstrøms i syste
met. 

39 Er projektet placeret i et 
område, der, jf. over
svømmelsesloven, er ud
peget som risikoområde 
for oversvømmelse? 

X 

Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for områ
det. 

40 Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen 
med det ansøgte må for
ventes at kunne medføre 
en øget samlet påvirk
ning af miljøet (Kumula
tive forhold)? 

X 

 Kommunen planlægger i periode  
frem til 2024 en udbygning/ombyg
ning af plejehjemmet Ingeborggår
den på Troels Lunds Vej beliggende 
i udkanten af projektområdet. Dette 
arbejde foregår på ”privat” område, 
og forventes ikke at give særlige 
øgede påvirkninger i forhold til det 
ansøgte projekt. 
Såfremt der efterfølgende ønskes 
tilkobles tag- og overfladevand fra 
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privat bebyggelse vil dette selv
stændigt skulle vurderes i henhold 
miljø- og VVM regler.  

41 Vil den forventede miljø
påvirkning kunne berøre 
nabolande? 

X 

42 En beskrivelse af de til
pasninger, ansøger har 
foretaget af projektet in
den ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, fo
rebygge, begrænse eller 
kompensere for væsent
lige skadelige virkninger 
for miljøet? 

Lokal nedsivning af overfladevand i projektområdet vil medføre mindre be
lastning af Renseanlæg Damhusåen (=bedre rensning af øvrigt spildevand), 
mindre pumpning på regnvand og færre kloakoverløb.  

Projektet medfører ligeledes, at grundvandsdannelsen øges.  

For at hindre forurening af grundvandet, er det fra starten indtænkt, at over
fladevandet renses i to SediPipes, inden det nedsives.  

Systemet er ligeledes designet så det er meget kontrollabelt, idet alt regn
vand der nedsives styres via en pumpe og spjæld/ventiler. Dvs. at der i til
fælde af konstateret forurening eller for megen grundvandsdannelse kan re
guleres om, således at vandet ikke ledes til nedsivning, men i stedet blot for
sinkes og ledes til den eksisterende kloak. 

En grundigere beskrivelse af de miljømæssige forhold omkring det projekte
rede anlæg findes i Bilag A_Ansøgning om nedsivningstilladelse. 

Der har efter ansøgningen om nedsivningstilladelse været et forløb i Frede
riksberg Kommune vedr. forekomst af pesticidet DMS i boringer i projektom
rådet. Det er dog i samråd med kommunens miljøafdeling vurderet at kil
derne til DMS i højere grad stammer fra de private matrikler, og at øget ned
sivning af vand fra de offentlige befæstede arealer snarere vil have en positiv 
fortyndende effekt på den eksisterende forurening i grundvandet. 

I den efterfølgende driftsfase anvendes ikke salt til glatførebekæmpelse. Der 
har dog været rejst bekymring om øget nedsivning af klorid som følge af pri
vates saltning af fortove i projektområdet. Derfor har EnviDan foretaget en 
række beregninger for Frederiksberg Kommune med anvendelse af forskel
lige konservative antagelser om saltforbrug på fortove og nedsivningsmæng
der. På den baggrund har Frederiksberg Kommune valgt at gå videre med 
sagsbehandlingen med henblik på at udstede en nedsivningstilladelse til pro
jektet. 

Risikovurderingen vedr. salt fremgår af vedlagte mailkorrespondance i Bilag 
E. 

 Projektet vil generelt medføre en  
bedre klimatilpasning og skybrud
sikring af området samt byen som 
helhed. 

Bygherren har sideløbende med 
VVM-ansøgningen ansøgt om § 19 
nedsivningstilladelse i henhold til 
miljøbeskyttelsen. I udkast til tilla
delse (april 2020) er der foretaget 
en konservativ risikovurdering af 
projektet i henhold til grundvands
ressourcen. Vurderingen viser, at 
projektet ikke vil medføre en øget 
risiko for grundvandet i området el
ler for nærtliggende bygninger. Der 
er i tilladelsen fastsat vilkår om af
stand af nedsivning til bygninger, 
monitering af grundvandet med lø
bende analyser for blandt andet 
grundvandstand, tungmetaller, olie
forbindelser, PAHér, pesticider her
under DMS samt krav om brug af 
miljøvenlig salt. 

Bygherren har udarbejdet notat om 
trafikafvikling i forbindelse med an
lægsarbejdet. Projektområdet er 
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beliggende i et område med lokal
veje, med efter frederiksbergske 
forhold lav trafikbelastning. Grave
arbejdet – ledningsarbejdet vil med
føre trafik- og parkeringngsmæs
sige gener for lokalområdet. Ge
nerne søges begrænses via hen
sigtsmæssig arbejdsprocesser, 
f.eks. ved at arbejde ”strategisk” i 
vejene, således at trafikken i videst 
muligt omfang kan holdes åben. 
Generne vil yderligere blive be
grænset via den kommende myn
dighedsbehandlingen (vejafdelin
gen), f.eks. via udarbejdelse af tra
fikafviklingsplaner og brug af 
tvangsruter for de tunge transpor
ter. Projektet vurderes at ville med
føre periodevise lokale gener for de 
omkringboende, men ikke i et om
fang og størrelse, som medføre 
krav om VVM-pligt.   

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato: 16.03.2020 Bygherre/anmelder: Frederiksberg Forsyning (Atef Sadr) 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. 
Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger 
angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hen
tes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-
pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. 
VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 
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