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VVM-screening. § 21 afgørelse om ikke VVM-pligt 

for etablering af klimatilpasningsprojekt i Fugle

bakkekvarteret. 

-

Bygherren er i forbindelse med et klimatilpasningspro
jekt i Fuglebakkekvarteret – Egernvej Anlægget blevet 
opmærksom på, at anlægget skulle havde været an
søgt/anmeldt i henhold i henhold til § 18 i Lov om Miljø-
vurdering af planer og programmer og af konkrete pro
jekter (VVM), (LBK nr. 4 af 3. januar 2023). Ifølge loven 
må anlægsarbejdet ikke påbegyndes, inden spørgsmålet 
om VVM-pligt (miljøvurdering) af anlægget er afgjort 
ved en screening efter lovens § 21. Bygherren har der
for, inden forsættelsen af anlægsarbejdet 13. februar 
2023, ansøgt om behandling af projektet i henhold til 
VVM-reglerne. Da første del af anlægget er udført skal 
de miljømæssige erfaringer og den viden, der er indhen
tet fra fase 1 - den første del af projektet - indgår i VVM-
screeningen.   
 

-

-

-

-

-

Såfremt der udføres væsentlige ændringer af projektet i 
forhold til det ansøgte, skal bygherren kontakte VVM-
myndigheden med henblik på fornyet vurdering af VVM-
spørgsmålet. 

http://www.frederiksberg.dk
mailto:nije01@frederiksberg.dk
http://www.frederiksberg.dk
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PROJEKTBESKRIVELSE 
 
Beskrivelse af projektområdet 
Projektområdet er beliggende i et lokalt område af den nordvestlige del af 
Frederiksberg Kommune og består overvejende af villaer og rækkehuse med 
et centralt beliggende parkanlæg – Egernvej Anlægget. De af projektet  
berørte veje (farvet blå og grønne nedenfor) er lokale veje i området med 
lav trafik – med en årsdøgntrafik på mellem 50 – 500 køretøjer. Området er 
beliggende i et område som er udpeget som et område med særlige drikke
vandsinteresser. En mindre del af området er desuden udpeget som et om
råde med boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), pga. indvindingsboring 
placeret ca. 275 meter nordvest fra anlægget. 

-
-

 
 

 
Projektområdet er anført med beige (delområde 1). Projektet vedrører et 
opland på ca. 11 ha. Egernvej Anlægget (det eksisterende parkanlæg) sam
lede areal er ca. 6000 m2. De involverede veje, hvorfra overfladevandet til
bageholdes og ledes til anlægget i parken omfatter Fuglebakkevej, Dros
selvej, Solsortvej og Egernvej. 

-
-

-
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Projektets hydrauliske funktion 
Klimatilpasningsprojektet har til formål at opsamle regnvand (og vejvand) 
fra området og lede det til et forsinkelsessystem i Egernvej Anlægget (park
anlægget). Systemet i parkanlægget består af en kombination af underjor
diske magasiner og et bassin i overfladen af parkanlægget. Ved almindelig 
hverdagsregn vil det kun være magasinerne, der bliver fyldte. Vandet vil her 
blive forsinket og efterfølgende ledt til eksisterende kloaksystem. Ved sky
brud (meget kraftige regnhændelser) vil magasinerne, når de er fyldte lede 
vandet videre til overfladebassinerne i parkanlægget og herfra nedsive. 
Nedsivningen begrænses via dræn under bassinerne med tilhørende mulig
hed for pumpning til kloak. 

-
-

-

-

 
Projektets tre faser; 
Fase 1 og 2 omfatter den vestlige del af Egernvej Anlægget – Fase 1, og 
den østlige del af Egernvej Anlægget – Fase 2.  
Der vil blive indarbejdet to større bassiner i anlægget. Mod syd vil bassinets 
blive afgrænset af en mur i granit på ca. 1 meter på det højeste sted. Bas
sinernes øvrige kanter vil blive skråninger bearbejdet med varierede hæld
ninger. Dybden i det vestlige bassin vil være ca. 1,6 m, men dybden i det 
østlige anlæg vil være ca. 1,9 meter.  

-
-

 
Der vil blive etableret nye beplantninger af træer, buske, skærmende hæk
ke mod Vagtelvej, Solsortvej samt Drosselvej, staudebede og løgplanter.  
Krattet i det vestlige parkanlæg mod nord vil blive forynget med nye træer 
og buske og her vil der blive tilføjet insekthotel og kvashegn til insekter og 
andre smådyr. Ved nyplantning vil hjemmehørende arter og beplantning, 
der fremmer bynatur og biodiversitet, blive fremmet. I alt bliver der plantet 
49 træer. 

-

 
Det vil imidlertid være nødvendigt at fælde enkeltstående eksisterende træ
er og grupper af træer af hensyn til bevaring af træer der er udpeget som 
bevaringsværdige og for at opnå det ønskede volumen i anlægget. Det be
mærkes, at de træer, der ønskes fældet, ikke er udpeget som bevarings
værdige i den aktuelle lokalplan for området.  

-

-
-
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De eksisterende stiforbindelser bevares og tilrettes anlæggets funktion. 

 
Egernvejanlægget vestlige del med skybrudsbassinet placeret centralt med tilhørende lukkede/tætte 
underjordiske regnvandsmagasiner med overløb til eksisterende kloak. Det samlede forsinkelsesvolu
men i øst/vest er ca. 3000 m3. 

-

 
Den vestlige overfladedel af anlægget forventes at indeholde legeplads med 
blandt andet et ca. 4,4 meter højt legepladstårn, motionsredskaber, bænke 
til ophold, sorteringsbeholdere til affald, klippede græsflader til boldspil og 
flader med uklippet enggræs.  
 
Den østlige del forventes at indeholde en hegnet hundegård, bænke til op
hold, grusflader til petanque, græsflader til boldspil og flader med uklippet 
enggræs.  

-

 
På Solsortvej vil der blive anlagt to vejbede, som fører vandet ind i anlæg
get. 3 parkeringspladser nedlægges i den sammenhæng.  

-

 
Fase 3 omfatter etablering af blå og grønne veje i oplandet på de eksiste
rende veje i projektområdet; Fuglebakkevej, Drosselvej, Solsortvej og 
Egernvej, som skal lede overfladevandet til Egernvej Anlægget.  

-

 
De blå veje (jf. kort tidligere) leder overfladevand fra fortove og veje direkte 
til anlægget og på de grønne veje forsinkes vandet via underjordiske maga
siner(kassetter), inden det ledes videre til Egernvej Anlægget.  

-

 
Vejene vil efter projektet uændret være lokale trafikveje i området.  
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Projektperiode 
Anlægsperioden er fra juli 2022 til ultimo 2024. Fase 1 - den vestlige del af 
anlægget minus overfladebeplantningen er etableret primo februar 2023. 

Lovgivning 
 

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) bilag 2, Infrastrukturprojekter, pkt. 10b an
lægsarbejder i byzoner, samt pkt. 10g dæmning og andre anlæg til opstuv
ning af vand eller varig oplagring af vand. I henhold til bilag 2, pkt. 13a er 
også ændringer af eksisterende anlæg omfattet, såfremt de kan være til 
skade for miljøet. Det skal derfor via en VVM-screening afgøres, efter lovens 
§ 21, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt (altså om der skal udarbejdes VVM-
redegørelse (Miljøkonsekvensrapport). 

-
-

 
Materiale til grund for afgørelsen 
VVM-ansøgning af 13. februar 2022 
Supplerende projektbeskrivelse af 20. februar 2023 
Supplerende oplysninger modtaget 21. februar 2023 vedrørende projektet 
Lokalplan 193 for området omkring Fuglebakkekvarteret 
Byplansvedlægt 27, Frederiksberg Kommune 
Spildevandsplan 2019-2031, Frederiksberg Kommune 
Trænotat – Træer i anlægget i relation til skybrudsikring, 29. april 2022 
Undersøgelse af flagermus i relation til Egernvej Anlægget, 11. sept. 2022 
Udkast til § 19 tilladelse til nedsivning af overflade- og vejvand via regn
vandsbassin tilsluttet kloak i Egernvejsanlægget vestlige del, X-03-2023, j. 
nr. 09.08-G00-13-22, Frederiksberg Kommune, Miljøafdelingen. 

-

 
Anden lovgivning og planer 
Lokalplan 193 fastsætter de overordnede rammer for størstedelen af områ
dets anvendelse, herunder Egernvej Anlægget. Øvrige områder er omfattet 
af blandt andet Byplanvedtægt 27.  

-

 
Lokalplan 193 er en bevarende lokalplan som blandt andet har til formål at 
sikre at kvarteret eksisterende kulturmiljø bevares. Lokalplanen udpeger 
bevaringsværdige beplantning (træer) og fastholder Egernvej Anlægget som 
et rekreativt grønt anlæg.  
 
Det fremgår af lokalplan 193, at området er oversvømmelsestruet og derfor 
indgår i kommunens klimatilpasningsplaner med ombygning af de lokale ve-



 

 

 

 

 

je i området til forsinkelse/magasinering samt anvendelse af parkanlægget 
ved egernvej til magasinering/forsinkelse. 
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Projektet indgår desuden i Kommunens Skybrudskonkretiseringsplaner for 
Frederiksberg Vest og indgår i Spildevandsplan 2019-2031 som klimatilpas
ningsprojekt med opmagasinering af ca. 3100 m3 spildevand/vejvand i 
Egernparkanlægget.  

-

 
Projektet er således i overensstemmelse med gældende planer for områder, 
herunder Lokalplan 193 bestemmelser for Egernvejsanlægget.  
 
Anlægsarbejdet er omfattet af Frederiksberg Kommunens foreskrift for be
grænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder.  

-

 
Afledning af evt. spildevand (byggegrubevand) er omfattet af miljøbeskyt
telseslovens § 28. Såfremt der mod forventning skal udføres grundvands
sænkninger reguleres dette af vandforsyningsloven.  

-
-

 
Overskudsjord skal anmeldes iht. lov om forurenet jord.  
Affald fra nedrivning og byggeaffald i øvrigt er omfattet af Frederiksberg 
Kommunes erhvervsaffaldsregulativ og tilhørende statslig affaldslovgivning.  
 
Museumsloven regulerer evt. fortidsminder. Gravearbejde i vejen er omfat
tet af vejlovgivningens regler om gravetilladelser.  

-

 
Beskyttelse af særlige arter (bilag 4 arter) fremgår af habitatsdirektivet og 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Berørte myndigheder 
Der vurderes ikke at være relevante berørte myndigheder udover Frederiks
berg Kommune i relation til projektet. 

-

 
Begrundelse – vurdering af projektet 
Miljøafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at pro
jektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor ikke 
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Det er uddybet og begrundet ne
denfor. 

-

-
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VPMs vurdering af projektet - anlægsfasen 
Støjende arbejde knytter sig blandt andet til etablering/udgravning af an
lægget i Egernvej Anlægget. Derudover vil der være trafikstøj fra lastbiler 
ved opgravningen og bortskaffelse af overskudsjord og tilførsel af materia
ler. Etablering af grønne veje eller forsinkelsesveje fordre typisk opbrydning 
ved skæring af asfalten i vejen samt udgravning i vejen, hvilken kan medfø
re perioder med støj. 

-

-

-

 
Anlægsarbejdet vil være omfattet af Frederiksberg Kommunens miljøfor
skrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde. 
Her er der krav til såvel arbejdstid som støjniveauer samt krav om brug af 
BAT (bedste tilgængelige teknologi). Anlægsarbejdet må udføres i perioden 
07-18 mandag-fredag. Særligt støjende arbejde som f.eks. skæring af asfalt 
må dog kun udføres i tidsrummet 08-16.  

-

 
Generelt vurderes støjgenerne af være forholdsvis begrænsede og kun have 
meget lokal påvirkning. Det primære anlæg (Egernsvej Anlægget) har gene
relt en for Frederiksberg rimelig afstand til naboer på ca. 20 – 50 meter til 
nærmeste bebyggelse. Det forventes ikke at være behov for anlægsarbejder 
udenfor normalt arbejdstidsrum.  

-

 
Anlægsarbejdet vil medføre behov for et betydeligt antal transporter af jord 
og materialer. Overskudsjord bortskaffes til godkendt modtager via udkørsel 
af primær Godthåbsvej, som har en årsdøgnstrafik på ca. 12.000 køretøjer, 
hvorfor ekstrakørsel her ikke vil have miljømæssig betydning. 
  
I forhold til etableringen af de grønne veje og forsinkelsesveje forventer 
bygherren generelt, at vejene her kan holdes åbne i anlægsperioden. Evt. 
trafikale gener fra anlægsarbejdet i vejene vil blive søgt begrænset via ud
arbejdelse af trafikafviklingsplaner i samarbejde med Vejmyndigheden (By
liv og Drift) samt ved strategisk planlægning af arbejdet, således at der hele 
tiden er kørselsmulighederne i området. 

-
-

 
Erfaringer fra den allerede gennemførte del af Fase 1 har ikke givet anled
ning til klager over støj, støv eller andet, f.eks. lysgener eller transport af 
jord, hvilket bekræfter at generne fra anlægsarbejdet vil være af mindre 
karakter. 

-

 
Luftforurening ved anlægsarbejdet er begrænset via krav i udbudsmaterialet 
til de valgte entreprenørmaskiner (ikke vejgående maskiner), som generelt 



 

 

 

 

 

skal overholde specifikke EU - normer. Lastbiler vil være omfattet af Frede
riksberg Kommunes miljøzone, med krav om overholdelse af Euronorm 6 
eller godkendt partikelfilter.  
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-

Der forventes ikke behov for grundvandssænkninger ved anlægsarbejdet, 
da der generelt arbejdes over grundvandsspejlet. Evt. byggegrubevand le
des til kloak. 

-

 
I forbindelse med skybrudsanlægsarbejdet fjernes enkelte træer og en 
gruppe af træer af hensyn til bevaring af udpegede bevaringsværdige træer 
og skybrudsprojekts ønskede volumen til regnvand. Der fjernes 21 træer og 
plantes 49 nye træer i anlægget.   
 
Bygherren har udarbejdet et trænotat som nærmere specificere de træer, 
som det er nødvendigt at fælde af hensyn til skybrudsanlægget. Ingen af 
træerne er udpeget i lokalplanen som bevarende, men flere af træerne er 
over 25 år og kræver dermed specifik tilladelse for at kunne fældes.  
 
Da der er tilstedeværelse af flagermus, sandsynligvis vest for området, har 
En ekstern rådgiver for bygherre foretaget en såvel fysisk gennemgang af 
de enkelte træer, samt foretaget en akustisk analyse af, om der er flager
mus i området. Det er vurderet at kun to træer er relevante i forhold til fla
germus. Det konkluderes i undersøgelsen, at flagermus ikke bor i hverken 
skovfyrren eller i birketræet ved skovfyrren. Jævnfør habitatsdirektivet må 
yngle- og rastepladser for arter listet på bilag 4 ikke ødelægges eller fældes. 
Bygherren er særligt opmærksom på dette, og der er ikke truffet tegn på 
flagermus ved anlæg af Fase 1. Der er ikke kendskab til andre bilag 4 arter i 
området. 

-
-

 
Sammenlagt vurderes det, at anlægsarbejdet kan give anledning til lokale 
periodevise gener i forhold til støj fra anlægsarbejdet og trafikafvikling, her
under parkering i området. Generne vurderes dog ikke at have en sådan 
størrelse og karakter, at de vil fordre en miljøvurdering (VVM-redegørelse). 
Det vurderes ikke at være øvrige væsentlige miljøpåvirkninger i anlægsfa
sen. 
 

-

-
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VPMs vurdering af projektet – driftsfasen 
Projektet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og 
Egernvej Anlægget er desuden beliggende i et område som er udpeget som 
boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). 
  
Det er pt. ansøgt om § 19 tilladelse til den vestlige del af anlægget. Der er i 
udkast til tilladelsen foretaget en risikovurdering i forhold til grundvandet 
ved nedsivning af overfladevand i parkanlægget. Det er beregnet, at der 
kun vil ske nedsivning ved meget store regnhændelser. F.eks. vil en 5 års 
regnhændelse føre til et samlet overløb på ca. 91 m3. Gennemsnitligt vurde
res den årlige mængde der nedsives at være ca. 20 m3.  
 

-

Det er foretaget en vurdering af vejvandets indhold af stoffer. Det er vurde
ret at kun klorid kan udgøre en risiko. Der er derfor fastsat krav om, at der 
skal anvendes alternative tømiddel, som f.eks. kan være CMA eller grus
ning. Der er desuden krav om ledningsmåling for klorid, samt krav om 
regnvandsbassinet ikke giver anledning til øvrige gener i forhold til afstrøm
ning eller lugt. 

-

-

-

  
Bassinet skal etableres med overløb til kloak. Endelig skal bassinet placeres 
mindst 5 meter fra nabohus og mindst to meter fra skel. Det vurderes på 
den baggrund at der ikke vil være risiko knyttet til etablering af anlægget.  
 
Der skal for Egernvej Anlæggets østlige del ansøges om § 19 tilladelse, hvor 
lignede vilkår forventes at blive stillet til anlægget. Det vurderes på den 
baggrund, at der ikke vil være væsentlige miljømæssig påvirkning overfor 
grundvandet eller øvrige gener fra anlægget.  
 
Projektet er beliggende i et område, som generelt lægger lavt, og derfor er 
oversvømmelsestruet. Etablering af et klimatilpasningsanlæg med ca. 3000 
m3 forsinkelsesvolumen centralt i området vil medvirke til at mindske risiko
en for oversvømmelse både lokalt, men også på Frederiksberg generelt, da 
overfladevandet tilbageholdes og forsinkes og dermed giver mindre pres på 
det eksisterende kloaksystem. Projektet vil dermed medvirke positivt til kli
matilpasningen på Frederiksberg.  

-

-

 
Fornyelsen af det eksisterende rekreative anlæg i Egernvej Anlægget med 
mere moderne faciliteter vurderes at være med til at skabe bedre rammer 
for såvel rekreation som motion i området. I forbindelse med projektet har 
der været indsigelser mod legepladshuset (tårnet) i området. Tårnet er nu 



 

 

 

 

 

blevet reduceret til en højde at ca. 4,4 meter og den nordlige facade er en 
lukket facade. Tårnet vurderes ikke at give anledning til væsentlige visuelle 
gener, herunder indbliksgener. Der er 15. nov. 2022 givet byggetilladelse  
til opførelse af tårnet. 
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Samlet vurderes det at driften af anlægget vil være med til at forbedre kli
matilpasningen i området og af byen generelt. Det vurderes ikke at andre 
væsentlige øvrige miljøpåvirkninger knyttet til driften af anlægget. 
 

-

Driften af anlægget vurderes således ikke at give anledning til væsentligt 
miljømæssige påvirkninger.  
 
VPMs vurdering af evt. kumulative effekter ved projektet. 
Der er ikke kendskab til andre projekter i projektperioden, der kan medføre 
kumulative (afledede og evt. forstærkende) miljøpåvirkninger i området.  
 
Projektet indgår som en del af et større klimatilpasningsarbejde med på sigt 
at sikre Frederiksberg Vest mod oversvømmelse. Derfor planlægges der 
vest for projektområdet for et mindre projekt (delområde 2), der skal lede 
ca. 270 m3 skybrudsvand fra Vagtelvej nord til Egernvej Anlægget, hvor det 
forsinkes, inden det ledes videre i kloaksystemet. Anlægget er forberedt for 
dette. Fra Vagtelvej syd påtænkes det at lede ca. 220 m3 skybrudsvand til 
Godthåbsvænget. Godthåbsvænget bruges som transportvej og herfra skal 
vandet ledes videre mod det grønne areal ved Grøndals Å. 
 
Disse projekter giver mulighed for at skybrudsvand (ved meget kraftige 
skybrudshændelser) kan videreføres vestpå til Grøndalen og evt. videre via 
en genåbnet Grøndals Å helt til Harrestrup Å. Nævnte projekter er ikke en 
del at dette projekt og vil, hvis de gennemføres, fordre en ny VVM – ansøg
ning/vurdering med henblik på at vurdere spørgsmålet om miljøvurdering. 

-

 
Afgørelse om ikke VVM-pligt for klimatilpasningsprojekt i Fuglebak-
keområdet. 
Bygherren har ansøgt om VVM-screening af et projekt for klimtilpasning 
Frederiksberg Kommune har på baggrund af kriterierne i VVM-lovens bilag 6 
vurderet, at projektet med sin størrelse, art og karakter ikke vil påvirke mil
jøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport 
(VVM – redegørelse.).  

-

 



 

 

 

 

 

Kommunen lægger i sin afgørelse vægt på, at miljøpåvirkningen fra anlæg
get – ved etableringen og den efterfølgende drift er begrænsede og af lokal 
karakter, og at der i tilknytning til etableringen og driften gennemføres for
anstaltninger, som vil reducere miljøbelastningen overfor grundvandet yder
ligere, blandt andet ved brug af miljøvenlig saltning. Projektet vil medvirke 
positivt til klimasikringen af området, ligesom det rekreative anlæg i områ
det vil blive fornyet. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet efter § 21 i 
henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM).  
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-

-
-

-

 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurde
ringslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet 
for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51. Klageberettiget er miljø- og føde
vareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdæk
kende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur 
og miljø eller varetagelsen af væsentlig brugerinteresser indenfor arealan
vendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og 
som repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

-

-
-

-

 
Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på 
https://naevneneshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til 
den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på 
https://naevneneshus.dk/.  
 
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 truf
fet afgørelsen.  

-

 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 
imødekommes. Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på 
https://naevneneshus.dk/ under klagevejledning. 
 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offent
liggørelse af afgørelsen. Nævnte afgørelse bortfalder hvis bygge- og an
lægsarbejdet ikke er påbegyndt senest 3 år fra meddelelse af afgørelsen.  

-
-

 
Vi skal desuden gøre Dem opmærksom på Deres ret til aktindsigt i henhold 
til lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Niels Kaalund Jensen 
Civilingeniør, Miljøkonsulent 
 
CC: 
Danmarks Naturfredningsforening: dnfrederiksberg-sager@dn.dk 
Greenpeace, info.dk@greenpeace.org 
Fuglebakkens Ejerlaug; bestyrelsen@fugelbakkensejerlaug.dk 
Myndigheder internt i FK; Miljø, Byliv og Drift 
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