
 

 

            
                

        
       

           

    
 

 
 

     
     

      
       

      
      

   
         

      
    

     
   

 
 

 

 

    
     

        
       

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

    
 
 

Bilag 1   
Ansøgningsskema 

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 Natursty-
relsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysnin-
ger 

Tekst VVM-myndighedens be-
mærkninger: 

Projektbeskri
velse (kan ved
lægges)  

- BAGGRUND: 
-

Skybrudsprojektet FV01 Egernvej Anlægget er et delprojekt i hovedvandvej 
Grøndals Å. Projektet er et vigtigt forsinkelseselement for oversvømmelses-
følsomme områder nedstrøms. Projektet foreslås udført som en central for-
sinkelsespark der afleder til Skybrudsvejen i Egernvej og Vagtelvej. For at 
projektets funktionalitet udnyttes maksimalt, er det en forudsætning, at den 
østlige del af anlægget bliver anlagt, samt at skybrudsvejen FV02 Egernvej 
gennemføres. Der er begrænsede muligheder for byrumsforbedringer, da 
arealet i forvejen er udlagt til park, men der ligger en god synergieffekt i at 
optimere parken sammen med dette projekt. Det er derfor planlagt, at reno-
vering af legeplads, opstilling af motionsudstyr samt indarbejde biodiversitet 
samtidig med skybrudsprojektet. Det planlægges at begge anlæg projekte-
res samtidig for at sikre den hydrauliske sammenhæng. 
Det  færdige  anlæg  skal  lede  vandet  ud på Egernvej/Vagtelvej  og  videre  via  
Grøndalsvænget  til  Grøndalen.   
Det  hydrauliske  opland  omfatter  et totalareal  på  66.000  m2  og  et  befæstet  
areal på  42.000  m2.  Projektarealet  for begge anlæg  udgør  omkring  6000  
m2.  Samlet  set  vil  der kunne etableres et  forsinkelsesvolumen  på  omkring  
3000  m3.   

PROJEKTBESKRIVELSE: 

Egernvej  Anlægget  –  Fase  1  og  2  

For  at kunne  skabe et  tilstrækkeligt volumen på  overfladen vil  der  blive  ind
arbejdet to  større  bassiner i anlægget.  Mod  syd  vil  bassinerne  blive afgræn
set  af en mur opbygget  i  granit, der vil  følge  trærækken  af  lind.  Muren  vil  
"vokse ud af terrænet" og være ca.  1  m.  på  det  højeste sted.  Muren  vil  
være  med  til  at give  det  ønskede  volumen i anlægget  og  samtidig reducere  
bassinernes areal.  Det  vil  hermed  være muligt at genetablere anlæggets nu
værende  funktioner og  samtidige  tilføje  nye.  Muren  vil ikke være afgrænset  
med  hegn,  da  lindealléen allerede  markerer stien  langs bassinet,  ligesom der  
vil  være  mulighed for  at krydse  bassinet gennem  terrænet.  Bassinets øvrige  
kanter  vil være  skråninger bearbejdet  med  varierede hældninger.  Det vil  
være  muligt  at komme  fra  top  til  bund  af en  jævn skråning  eller via  en  
trappe  på  de stejle  skråninger.  Dybden  i  det  vestlige  bassin  vil være 1,6  m.,  
mens dybden  i  det  østlige bassin  vil være 1,9  m.  

Bygherren har udarbejdet suppl. 
større projektbeskrivelse. 

Projektet er  optaget  i   
Spildevandsplan  2019-2031.  

-
-

-

Der findes flere karaktérgivende beplantninger og træer i anlægget i dag. 
De store fyrretræer mod Vagtelvej, den gennemgående allé af lindetræer 
mod Egernvej, trægruppen af kirsebærtræer ved Solsortevej, krattet mod 
bebyggelsen i nord samt enkeltstående træer. Der vil blive etableret nye be-
plantninger af skærmende hække mod Vagtelvej, Solsortevej samt 

Anlæggets overfladeareal vil blive 
genetableret og fornyet i dialog 
med borgerne. 

Træer der  er bevaringsværdige 
i lokalplan  193  fældes ikke.  



       
          

      
      

          
       

        
      
          
         

      
   

     
  

           
       

       
       

        
     

     
   

       

          
    

  

         
         

     
       

       
         

        
       

       
    

      
       

          
   

 
         
      

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
 

 
 
 
 
 
 

Drosselvej. Trægrupper, buske, enggræs og det eksisterende krat mod be-
byggelsen i nord vil blive forynget med nye træer og buske. I henhold til 
Frederiksberg Kommunes Strategi for Bynatur og Biodiversitet vil det være 
hjemhørende arter samt beplantning, der bidrager til dyrelivet i anlægget. 

Forslaget indeholder etablering af ca. 30 nye træer i det samlede anlæg. Det 
vil imidlertid være nødvendigt at fælde enkeltstående eksisterende træer og 
grupper af træer. Det bemærkes, at de træer, der ønskes fældet i Fase 2, 
ikke er udpeget som bevaringsværdige i den aktuelle lokalplan for området. 
Der er tre "sunde" fuglekirsebær, som er tæt på at fylde 25 år. Deres place
ring betyder, at der vil gå et stort volumen tabt, hvis de bevares, og det an

-
-

befales derfor, at de fældes. Der er udarbejdet et trænotat med yderligere 
oplysninger. Trænotatet er vedlagt som Bilag 1. 

Anlæggets eksisterende stiforbindelser vil blive bevaret og tilrettet anlæg-
gets nye funktioner. 

Der er i forbindelse med projektet for Egernvej Anlægget – Fase 1 blevet 
udarbejdet et flagermusnotat i forhold til de træer der i forbindelse med pro-
jektet skulle fældes. På baggrund af de to undersøgelser konkluderes det, at 
flagermus ikke, som nuværende, benytter hverken skovfyrren eller birke-
træet ved skovfyrren som dagskvarter, ej heller blev det observeret at fla-
germus tog varigt ophold i træerne. 

Det er her vigtigt at pointere at, der ér flagermus aktivitet i området, hvorfor 
der opfordres til påpasselighed ved fremtidige projekter der involverer på-
virkning af træerne i området. Se vedlagte Bilag 2. 

Se Bilag 3 med projektforslag for Egernvej Anlægget Fase 1 og Fase 2 samt 
Bilag 4 med Tværsnit af bassiner 

Det vurderes ikke at være risiko 
for påvirkning af bilag 4 arter. 

Fase 3 – Vejene i Fuglebakkekvateret 

Der etablres grønne og blå veje i oplandet til egernvej Anlægget. De blå veje 
leder overfladevand fra veje og fortove til Egernvej Anlægget samt de 
grønne veje leder forsinket regnvandet fra underjordiske magasiner i vejene 
til anlægget. Ved hverdagsregn ledes regnvandet til de lukkede magasiner i 
Egernvej Anlægget, hvor de forsinkes og ledes videre til kloakken. Ved 
større regnhændelser ledes der vand fra overfladen via skybrudsrender til de 
åbne terrænbassiner. Derudover vil der også ske overløb fra de underjordi-
ske magasinerne til de åbne bassiner i terræn. Her vil vandet forsinkes og 
tømmes via udløb til kloakken. Bassinerne har ikke lukkede bunde og der vil 
derfor være mulighed for nedsivning. Der etableres dræn under bundene af 
bassinerne som er tilsluttet pumper. Derved pumpes noget af det nedsivede 
vand til kloakken. I skybrudsituationer vil pumperne ikke pumpe, da kloak-
ken vil være meget belastet. Pumperne vil først starte op når der igen er 
plads i kloakken. 

Bygherren har sideløbende med 
VVM-Anmeldelsen ansøgt om 
§ 19 tilladelse til nedsivning i 
Egernparkanlægget. 

Der bliver etableret måleudstyr som måler koncentration af opløst salt i van-
det. Hvis kloridindholdet overstiger drikkevandskvalitetskravet på 250 µg/l vil 
der ske en afkobling af overløb til regnvandsbassinet i terræn. 

§ 19 tilladelsen indeholder vilkår 
om brug af miljøvenlig salt på 
vejene. 



 
Figur over  
Egernvej Anlægget, de tilsluttede oplande og disses typologier.   

Navn, adresse, 
telefonnr. og e
mail på byg
herre 

-
-

 Frederiksberg Kommune 
Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 
3821 4292 / trafik@frederiksberg.dk  
Att. Malene Rockall Muus 

 

Navn, adresse, 
telefonnr. og e
mail på kontakt
person 

-
-

Frederiksberg Kommune 
Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 
3821 4292 / trafik@frederiksberg.dk 
Att. Malene Rockall Muus 

 

 

Projektets 
adresse, matr. 
nr. og ejerlav. 
For havbrug an
gives anlæggets 
geografiske pla
cering angivet 
ved koordinater 
for havbrugets 
4 hjørneaf
mærkninger i 
bredde/længde 
(WGS-84 da
tum). 

-

-

-

-

Et ca. 11 ha stort byområde i fuglebakkekvarteret omkring Egernvej Anlæg
get. Se pkt. 1 for konkrete matrikelnumre. 

-  

Projektet berø
rer følgende 
kommune eller 
kommuner (om
fatter såvel den 
eller de kommu
ner, som pro
jektet er place
ret i, som den 
eller de kommu
ner, hvis miljø 
kan tænkes på
virket af projek
tet) 

-

-

-
-

-

-

-
-

Frederiksberg Kommune  

Oversigtskort i 
målestok eks. 
1:50.000 – Må
lestok angives. 
For havbrug an
gives anlæggets 
placering på et 
søkort. 

-

-

Nedenfor ses kort over oplandsområdet. Det aktuelle projektområde er angi
vet ved beige markering og er angivet som delområde 1. 

-  

mailto:trafik@frederiksberg.dk
mailto:trafik@frederiksberg.dk


 
Kort med det aktuelle område Delområde 1, markeret med beige 
  

Kortbilag i måle-
stok 1:10.000 
eller 1:5.000 
med indtegning 
af anlægget og 
projektet (ved-
lægges dog ikke 
for stræknings
anlæg). 

-

På nedenstående figur fremgår det på skitseniveau hvilke strækninger, der 
er omfatter af projektet. Overfalde vandet fra de blå veje ledes på terræn til 
Egernvej Anlægget, hvor der i de grønne veje etableres underjordiske maga
siner som forsinket leder vandet til Egernvej Anlægget. 

-

 
Det fremtidige anlæg for Egernvej Anlægget fremgår i mere detaljeret form 
på Bilag 3(Målestok 1:200) og Bilag 4(Målestok 1:50)  
 

 



 
Kort med hvilke vejstrækninger der er omfattet af projektet i Delområde 1 

Forholdet til 
VVM reglerne 

Ja  Nej     

Er projektet op
ført på bilag 1 
til lov om miljø
vurdering af 
planer og pro
grammer og 
konkrete pro
jekter (VVM). 

-

-

-

-

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

 

Er projektet op
ført på bilag 2 
til lov om miljø
vurdering af 
planer og pro
grammer og af 
konkrete pro
jekter (VVM). 

-

-

-

-

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: I henhold til Frederiksberg 
Kommune er projektet omfattet af pkt. 10b (anlægsarbej
der i byzone), samt pkt. 10g (Dæmning og andre anlæg til 
opstuvning af vand eller varig oplaring af vand) 

-
Projektet er desuden omfattet af 
Bilag 2, pkt. 13a, ændringer af 
eksisterende anlæg. Det skal 
derfor via screening afgøres 
om projektet er VVM-pligtig, 
jf. § 18,20 i miljøvurderings
loven. 

- 

 



Projektets ka
rakteristika 

- Tekst  

1. Hvis bygher
ren ikke er ejer
af de arealer,
som projektet
omfatter angi
ves navn og
adresse på de
eller den pågæl
dende ejer,
matr. nr. og
ejerlav

-

-

-

Offentlig vej: 
- Fuglebakkevej matr. Nr. 418
- Egernvej matr. Nr. 15cl, 417, 416 og 405
- Drosselvej matr. Nr. 5kt, 5c og 17a
- Solsortevej matr. Nr. 5ab og 404
- Vagtelvej matr. Nr. 5ac og 399
- Egernvej Anlægget matr. Nr. 5mn og 5z

 
Alle matrikler ejes af Frederiksberg Kommune 
Alle berørte veje er kommuneveje og er klassificerede som lokalveje. 

Projektet omfatter alene offent
lige områder ejet af Frederiksberg 
Kommune 

- 

2. Arealanven
delse efter pro
jektets realise
ring. Det fremti
dige samlede 
bebyggede 
areal i m2 
Det fremtidige 
samlede befæ
stede areal i m2 
Nye arealer, 
som befæstes 
ved projektet i 
m2 

-
-

-
-

-

Egernvej Anlægget fastholdes som et parkareal. Dog vil parkarealet i fremti
den også blive brugt som regnvandsbassin. Overfladevandet fra en stor del 
af oplandsvejene vil blive ledt ind i Egernvej Anlægget enten via terræn eller 
via overløb fra de underjordiske magasiner der forventes etableret i vejarea
lerne.  

-

-

Projektet medfører ændringer af det befæstede areal i Egernvej Anlægget. 
Her tilføres ca. 376 m2 fast underlag som faldunderlag (permabel) på lege
o g motionsplads samt flisebund i sandkasse.

- 

3. Projektets
areal og volu
menmæssige
udformning
Er der behov for
grundvands
sænkning i for
bindelse med
projektet og i
givet fald hvor
meget i m
Projektets sam
lede grundareal
angivet i ha el
ler m2

Projektets be
byggede areal i
m2

Projektets nye
befæstede areal
i m2

Projektets sam
lede bygnings
masse i m3

Projektets mak
simale byg
ningshøjde i m
Beskrivelse af
omfanget af
eventuelle ned
rivningsarbejder
i forbindelse
med projektet

-

 
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

Egenvej Anlæggets samlede areal er ca. 6000 m2.  
I Fase 1 etableres der underjordiske lukkede magasiner med et volumen på 
692 m3 og et åbent bassin med et volumen på 908 m3. 
I Fase 2 etableres der underjordiske lukkede magasiner med et volumen på 
408 m3 og et åbent bassin med et volumen på 1303 m3. 

Projektet vedrører et opland med et areal på ca. 11 ha. 
Der arbejdes kun i offentlige park- og vejarealer. 

Projektet medfører ændringer af det befæstede areal i Egernvej Anlægget. 
Her tilføres ca. 376 fast underlag som faldunderlag(permabel) på lege- og 
motionsplads og flisebund i sandkasse. 

Der vil ikke være behov for 
grundvandssænkning i relation 
til projektet. 

4. Projektets
behov for rå
stoffer i anlægs
perioden

-
-

 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.  



Råstofforbrug i 
anlægsperioden 
på type og 
mængde: 
Vandmængde i 
anlægsperioden 
Affaldstype og 
mængder i an
lægsperioden 
Spildevand til 
renseanlæg i 
anlægsperioden 
Spildevand med 
direkte udled
ning til vandløb, 
søer, hav i an
lægsperioden 
Håndtering af 
regnvand i an
lægsperioden 
Anlægsperioden 
angivet som 
mm/åå – 
mm/åå 

-

-

-

-

Udover afløbstekniske elementer skal der tilkøres muld-, sand- og grusmate
rialer samt asfalt o.l. 

-

I Fase 1 og Fase 2 anslås at projektet vil kræve 650 tilkørsler pr lastbil af 
div. materialer, heraf forventes ca. halvdelen at være afløbstekniske elemen
ter (brønde, ledninger, faskiner mv.). 

-

Vandforsyning til mandskabsfaciliteter. Der opsættes brønd med vandmåler 
på byggepladsen. 

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

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

Affaldstyper indebærer jord og fyldmaterialer, restaffald fra opgravede an
lægsmaterialer og tilkørte afløbselementer samt opskåret asfalt. 

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

Afledes fortsat til fælleskloakken indtil ibrugtagning af det nye anlæg. 

Forventet anlægsperiode: 07/2022 – 12/2024 

-

-

-

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

-

Transport af materialer og affald 
fastsættes i dialog med vejmyn- 
digheden med henblik på at  
begrænse gener. 

Al byjord er anmeldelsespligtig. 
Forurenet jord skal bortskaffes 
til godkendt deponi 

Alt affald skal sorteres og bort- 
Skaffes efter gældende regler 
i overensstemmelse med FK 
regulativer og de statslige reg- 
ler for byggeaffald. 

Projektets ka
rakteristika 

- Tekst 
 

5. Projektets ka
pacitet for så
vidt angår flow
ind og ud samt
angivelse af pla
cering og opbe
varing på kort
bilag af råstof
fet/produktet i
driftsfasen:
Råstoffer – type
og mængde i
driftsfasen
Mellemproduk
ter – type og
mængde i
driftsfasen
Færdigvarer –
type og
mængde i
driftsfasen
Vandmængde i
driftsfasen

-

-
-

-
-

-

 Projektet medfører ikke øget flux af råstoffer, mellemprodukter eller færdig-  
varer, da der alene er tale om et afløbsprojekt. Anlægget giver ikke anled-
ning til øget vandforbrug. 

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

Projektet har til formål, at regnvand forsinkes frem for, at det ledes direkte i 
kloakken 

6. Affaldstype
og årlige
mængder, som
følge af projek
tet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:

-



Spildevand til 
renseanlæg: 
Spildevand med 
direkte udled-
ning til vandløb, 
sø, hav: 
Håndtering af 
regnvand: Håndteringen af regnvand er  

beskrevet tidligere. Øvrige pkt. 
vurderes ikke relevant. 

Projektets ka
rakteristika 

- Ja Nej Tekst 
 

7. Forudsætter
projektet etab
lering af selv
stændig vand
forsyning?

-
-
-

 x 

8. Er projektet
eller dele af
projektet omfat
tet af standard
vilkår eller en
branchebe
kendtgørelse?

-
-

-

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

9. Vil projektet
kunne over
holde alle de
angivne stan
dardvilkår eller
krav i branche
bekendtgørel
sen?

-

-

-
-

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

10. Er projektet
eller dele af
projektet omfat
tet af BREF-do
kumenter?

-
-

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

11. Vil projektet
kunne o er
holde de an
givne BREF-do
kumenter?

v -
-

-

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

12. Er projektet
eller dele af
projektet omfat
tet af BAT-kon
klusioner?

-
-

 x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets ka
rakteristika 

- Ja Nej Tekst  

13. Vil projektet
kunne over
holde de an
givne BAT-kon
klusioner?

-
-

-

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

14. Er projektet
omfattet af en
eller flere af Mil
jøstyrelsens vej
ledninger eller
bekendtgørelser

-
-

 x Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er om
fattet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende 
og støvende bygge- og anlægsarbejder”, gældende fra d. 1.
januar 2006. Til forskriften hører ”Vejledning om miljøfor
hold ved bygge- og anlægsarbejder” af 4. juni 2013. 

-

 
-

Der er i foreskriften krav  
til arbejdstider og støjgrænser 
samt anvendelse af BAT. 



om støj eller 
eventuelt lokalt 
fastsatte støj
grænser? 

-

15. Vil anlægs
arbejdet kunne
overholde de
eventuelt lokalt
fastsatte vejle
dende grænse
værdier for støj
og vibrationer?

-

-
-

 x Anlægsarbejdet udføres som et traditionelt gravearbejde i 
vej. Skæring i asfalt, flytning af gravekasser samt kørsel 
med gravemaskiner og dumpere er støjkilder, som arbejdet 
uundgåeligt medfører.  
Vibrationer ved flytning af gravekasser kan ligeledes fore
komme, men de vil ikke medføre overskridelser af grænse
værdier for dårligt funderede huse. 

-
-

Krav indarbejdes i entreprenørudbuddet.  
16. Vil det sam
lede projekt,
når anlægsar
bejdet er udført,
kunne over
holde de vejle
dende grænse
værdier for støj
og vibrationer?

-

-

-
-
-

 x Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen 

17. Er projektet
omfattet Miljø
styrelsens vej
ledninger, regler
og bekendtgø
relser om luft
forurening?

-
-

-
-

 x Projektet er omfattet af ”Bekendtgørelse om miljøregulering 
af visse aktiviteter”, der bl.a. fastsætter regler om anmel
delse af visse midlertidige aktiviteter herunder bygge- og 
anlægsarbejder. 

-

Derudover har Frederiksberg Kommune udarbejdet ”Vejled
ning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”. 

-

I udbudsmaterialet vil der stilles krav til entreprenørens kø
retøjer, materiel og arbejdsmetoder, så det sikres, at luft
forureningen begrænses mest muligt, og at ”bekendtgø
relse om begrænsning af luftforurening fra ikke vejgående 
maskiner” som minimum overholdes 

-
-

-

Frederiksberg har desuden 
særskilt forskrift der  
regulerer arbejdet. 

18. Vil anlægs
arbejdet kunne
overholde de
vejledende
grænseværdier
for luftforure
ning?

-

-

 x Krav indarbejdes i entreprenørudbuddet. 

19. Vil det sam
lede projekt,
når anlægsar
bejdet er udført,
kunne over
holde de vejle
dende grænse
værdier for luft
 forurening?

-

-

-
-
-
-

 x Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen. 

20. Vil projektet
give anledning
til støvgener el
ler øgede støv
gener
I anlægsperio
den?
I driftsfasen?

-
-

-

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

In gen støvgener i driftsfasen. 

Projektets ka
rakteristika 

- Ja Nej Tekst 
 

21. Vil projektet
give anledning

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



til lugtgener el
ler øgede lugt
gener 
I anlægsperio
den? 
I driftsfasen? 

-
-

-

22. Vil anlægget 
som følge af 
projektet have 
behov for belys
ning som i aften 
og nattetimer vil 
kunne oplyse 
naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperio
den? 
I driftsfasen? 

-

-

   x Anlægsfase: Arbejdstiden vil være kl. 7 – 18 mandag til fre
dag jf. kommunens retningsregler. I vinterperioden vil der 
være behov for belysning på byggepladsen og lys på køre
tøjer indenfor arbejdstiden. Uden for arbejdstiden vil belys
ning slukkes, dog vil afspærringer være påført lysdioder af 
sikkerhedsmæssige årsager. 

-

-
-

 
Driftsfase: Ingen behov for belysning.   

 

23. Er anlægget 
omfattet af risi
kobekendtgørel
sen, jf. be
kendtgørelse 
om kontrol med 
risikoen for 
større uheld 
med farlige 
stoffer nr. 372
af 25. april 
2016? 

-
-

-

 

   x 
 

 

Projektets 
placering  

Ja  Nej  Tekst   

24. Kan projek
tet rummes in
den for lokalpla
nens generelle 
formål? 

-
-

-

x    Hvis »nej«, angiv hvorfor: Herunder Lokalplan 193 

25. Forudsætter 
projektet di
spensation fra 
gældende 
bygge- og be
skyttelseslinjer?

-

-
 

   x Hvis »ja« angiv hvilke:  

26. Indebærer 
projektet behov 
for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer? 

   x    

27. Vil projektet 
kunne udgøre 
en hindring for 
anvendelsen af 
udlagte råstof
områder? 

-

   x    

28. Er projektet 
tænkt placeret 
indenfor kyst
nærhedszonen?

-
 

   x    

Projektets 
placering  

Ja  Nej  Tekst   



29. Forudsætter 
projektet ryd-
ning af skov? 
(skov er et be-
vokset areal 
med træer, som 
danner eller in-
denfor et rime-
ligt tidsrum ville 
danne sluttet 
skov af høj-
stammede 
træer, og area-
let er større end 
½ ha og mere 
end 20 m 
bredt.) 

x 

30. Vil projektet 
være i strid 
med eller til hin-
der for realise-
ringen af en 
rejst frednings-
sag? 

x 

31. Afstanden 
fra projektet i 
luftlinje til nær-
meste beskyt-
tede naturtype i 
henhold til na-
turbeskyttelses-
lovens § 3. 

Damhussøen er placeret 
ca. 600 meter fra projekt 
området. 

32. Er  der  fore
komst  af be
skyttede  arter  
og  i  givet  fald  
hvilke?  

- x Bygherren har udarbejdet sær
skilt flagermusnotat.  Der  vurderes 
ikke  at  være  risiko  for bilag  4   
arter.  

-
-

33. Afstanden 
fra projektet i 
luftlinje til nær-
meste fredede 
område. 

Grøndalsparken er ca. 300 meter 
væk 

34. Afstanden 
fra projektet i 
luftlinje til nær-
meste internati-
onale naturbe-
skyttelsesom-
råde (Natura 
2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttel-
sesområder og 
Ramsarområ-
der). 

Ca. 5 km til Natura 2000 område 
Vestamager og området syd. 

35. Vil projektet 
medføre påvirk-
ninger af over-
fladevand eller 
grundvand, 
f.eks. i form af 
udledninger til 
eller fysiske 

x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Bygherren har sideløbende 
ansøgt om § 19 tilladelse 
til nedsivning (grundvand). 
Det vurderes ikke at være 
risiko for grundvandet. 

  

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 

 
   
  

   
 

       

 
   

  

 
 
 

       

 
   

 
  

  

         
    

 

         

 
   

  
 

        

 
   

 
 

 
 
 

  

 

             
    

 
 

 
  

 
    

 
 

          
     

   
  

  
 
 



ændringer af 
vandområder 
eller grund-
vandsforekom-
ster? 
36. Er projektet 
placeret i et 
område med 
særlige drikke-
vandinteresser? 

x En mindre del af området er 
desuden placeret i BNBO område. 

37. Er projektet 
placeret i et 
område med re-
gistreret jord-
forurening? 

x 

38. Er projektet 
placeret i et 
område, der i 
kommunepla-
nen er udpeget 
som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

x Formålet med projektet 
er blandt andet klimatilpas-
ning – afhjælpning af over-
svømmelse (ekstrem regnvand) 

39. Er projektet 
placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmel-
sesloven, er ud-
peget som risi-
koområde for 
oversvøm-
melse? 

x 

Projektets 
placering 

Ja Nej Tekst  

40. Er der andre 
lignende anlæg 
eller aktiviteter i 
området, der 
sammen med 
det ansøgte må 
forventes at 
kunne medføre 
en øget samlet 
påvirkning af 
miljøet (Kumu-
lative forhold)? 

x Der er ikke kendskab til andre 
aktuelle projekter i området. 
Projektet indgår i en større plan 
for at klimasikre Frederiksberg. 
Øvrige projekter vil kræve 
fornyet vvm-ansøgning. 

41. Vil den for-
ventede miljø-
påvirkning 
kunne berøre 
nabolande? 

x 

42. En beskri-
velse af de til-
pasninger, an-
søger har fore-
taget af projek-
tet inden ansøg-
ningen blev ind-
sendt og de på-
tænkte foran-
staltninger med 
henblik på at 
undgå, 

Bygherren har haft løbende 
dialog og borgermøde i området 
med henblik på til tilpasse og 
optimere projektet. 

 
  

   
  
 

 

            
   

 

  
   
  

 

       

  
   

 

  
  
  

 

       
   

    
   

  
   

  

  
 

 

 

       

 
  

      

  
  

 
  
  

  

  
  

 
 

 

           
    

    
  

  
  

 
 

 
  

 

       

 
 
 

 
 

  
  

 
 

 

        
 

      
 



 
 

 
 

 
 

        

  

  

           
         

       
         

      

        
          

             
      

       
    

 

forebygge, be-
grænse eller 
kompensere for 
væsentlige ska-
delige virknin-
ger for miljøet? 

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

Dato: 13.02.2023______ ______ Bygherre/anmelder: Malene  Rockall  Muus___ ______________________________ 

Vejledning 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplys-
ninger 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 oplys-
ninger, der kan hentes 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 mini-
mal 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 urig-
tige oplysninger til en offentlig myndighed. 
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