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UDKAST; VVM-screening. § 21 afgørelse om ikke 
VVM-pligt for etablering af nyt Kollegie- og iværk-
sætterbyggeri, parkeringskælder mv., Roligheds-
vej nord, Frederiksberg. 

 
De har 16. marts 2021 ansøgt/anmeldt ovennævnte pro-
jekt i henhold til § 18 i Lov om Miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 
af 10. maj 2016. Sideløbende er der marts 2021 indgivet 
byggeansøgning til Frederiksberg Kommune. 
 
PROJEKTBESKRIVELSE 
Rammerne for bebyggelsen er fastsat i lokalplan 223 -  
Rolighedsvej Bycampus. Projektområdet omfatter den 
nordlige del af lokalplanen, lokalplanens delområde 1. 
Bygherren har i forbindelse med byggeandraget feb. 
2021 udarbejde en separat projektbeskrivelse for det 
planlagte arbejde. Arbejdet omfatter blandt andet opfø-
relsen af sammenhængende bygninger benævnt UMEUS 
og Noli til henholdsvis kollegie- og iværksætterboliger, i 
alt 529 kollegieboliger og 156 iværksætterboliger. Dertil 
underjordisk P-kælder i et plan med ca. 105 parkerings-
pladser, hvoraf minimum halvdelen har offentlig adgang. 
Dertil ca. 1000 m2 lettere erhverv. Det samlede bruttoa-
real er 27.964 m² inkl. kælder.  
Det samlede bebyggede areal vil udgøre i alt 6.600 m2 . 
Projektet består i opførelse af to boligblokke med etagevis aftrapning fra 7 
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til 4 etager samt et punkthus på 4 etager oven på kælder. Det samlede pro-
jektareal udgør i alt ca. 9.000 m², hvor bebygges ca. 6.800 m2, og den 
samlede bygningsvolumen vil udgøre ca. 60.000 m3 med en maksimal højde 
på ca. 28 m over terræn. Det samlede befæstede areal vil udgøre i alt ca. 
2.500 m2. Forud for projektet foretager Frederiksberg Forsyning omlægning 
af hovedkloak nord for projektområdet, ligesom eksisterende bygninger på 
området nedrives. 

 
Projektområdet er afgrænset af de trafikerede veje Åboulevarden og 
Bülowsvej i henholdsvis nord og østlig retning samt den grønne sti i vestlig 
retning. I sydlig retning afgrænses området af lokalplanens delområde 1. 
 
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, herunder anlæggelse af butikscenter og parkerings-
pladser. Det skal derfor via en VVM-screening afgøres, efter lovens § 21, 
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hvorvidt projektet er VVM-pligtigt (altså om der skal udarbejdes VVM-rede-
gørelse). 
 
Projektperiode 
Anlægsperiode forventes at være fra juni 2021 til april 2024. 
 
Materiale til grund for afgørelsen 
VVM-ansøgning (revideret) af 16. marts 2021 med Frederiksberg Kommu-
nens bemærkninger. 
Supplerende oplysninger modtaget 16. marts 2021 
Byggeandragende februar 2021 for Rolighedsvej, Umeus, Noli 
Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus 
Miljørapport af sept. 2019 for Forslag til Lokalplan 223 med tilhørende 
Kommuneplantillæg 
Miljøredegørelse, jf. lovens §13, af 28. maj 2020 
 
Forholdet til anden lovgivning 
Lokalplan 223 fastsætter de overordnede rammer for området. Projektet 
omfatter lokalplanens delområde 1. Der er februar 2021 indgivet byggean-
dragende til Frederiksberg Kommune. Anlægsarbejdet er desuden omfattet 
af Frederiksberg Kommunens foreskrift for begrænsning af støjende og stø-
vende bygge- og anlægsarbejder. Afledning af spildevand (byggegrube-
vand) er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28. Såfremt der mod for-
ventning skal udføres grundvandsænkninger regulereres dette af vandforsy-
ningsloven. Overskudsjord skal anmeldes iht. lov om forurenet jord. Affald 
fra nedrivning og øvrig byggeaffald er omfattet af Frederiksberg Kommunes 
erhvervsaffaldsregulativ og tilhørende statslig affaldslovgivning. Vedbend-
gyvelkvæler konstateret i område vil ikke kunne bevares, hvorfor der jf. lo-
kalplanen s. 87 skal søges om dispensation ift. Artsbekendtgørelsen hos Mil-
jøstyrelsen. Museumsloven regulerer fortidsminder.  
. 
Berørte myndigheder 
Frederiksberg Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter, jf. lovens § 32 foretaget høring af 
berørte myndigheder. Der er modtaget bemærkninger fra Københavns By-
museum. Det anføres at der i området mellem Falkoner Allé og Bülowsvej 
har ligge en historisk landsby, uden at specifik lokalitet er kendt. Man gør 
derfor opmærksom på Museumslovens generelle bestemmelser. Bygherren 
har til dette oplyst, at ”Jeg kan oplyse, at MOE for et halvt år siden kontak-
tede Kbn.s Museum og fik en lignende fin udtalelse til svar. I forlængelse af 
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den har vi en dialog med Københavns Museum. Vi har aftalt et program for 
de af museet ønskede arkæologiske forundersøgelser, som vejledt af muse-
et (ved museumsinspektør Andreas Kallmeyer Bloch). Og vi er i løbende 
kontakt.  I øvrigt anser man i byggeorganisationen Museumsloven som et 
”standardvilkår”. Alle implicerede, inkl. entreprenør og tilsyn, er opmærk-
somme på at inddrage Museet, i forundersøgelser og ved påtræf af evt. 
fund.” By-, kultur-, og Miljøområdet finder således, at forhold i henhold til 
museumsloven er iagttaget af bygherren. 
 
VPM vurdering af projektet 
Bygherren har 16. marts 2021 ansøgt med anførelse af projektets forvente-
de miljøpåvirkninger. Frederiksberg Kommune har hertil foretaget en gen-
nemgang og vurdering af projektet, jf. vedlagte bilag. 
 
VPM vurdering af projektet - anlægsfasen 
Støjende arbejde knyttet sig blandt andet til etablering af byggegruben  
med tilhørende parkeringskælder i et plan. Derudover vil der være støj, 
særligt ved opgravningen og bortskaffelse af overskudsjorden. Anlægsar-
bejdet vil være omfattet af Frederiksberg Kommunens miljøforskrift for be-
grænsning 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 man-
dag-fredag. Særligt støjende arbejde som f.eks. spunsning må dog kun ud-
føres i tidsrummet 08-16. Generelt vurderes støjgenerne af være forholdsvis 
begrænsende, og vil primært være af lokal karakter, efterhånden som an-
lægsarbejdet skrider frem. Byggeriet har generelt en for Frederiksbergske 
rimelig god afstand på minimum 20 – 40 meter til nærmeste bebyggelse og 
institution vest for anlægsområdet, hvilket her er med til at begrænse ge-
nerne. Det forventes generelt ikke at være behov for anlægsarbejder uden-
for normalt arbejdstidsrum. Der foretages vibrationsovervågning og regi-
strering af nærtliggende bygninger. Blandt andet af hensyn til etablering af 
nærtliggende kloak vil der være fokus på reduktion af vibrationer. Støvge-
ner forebygges i overensstemmelse med foreskriftens bestemmelser via 
hensigtsmæssige arbejdsprocesser og evt. vanding. 
 
Anlægsarbejdet vil medføre behov for transport af jord og materialer. Over-
skudsjord bortskaffes til godkendt deponi via udkørsel til Bülowsvej, der har 
en årsdøgnstrafik på ca. 7600 køretøjer, med en anslået trafik af tunge kø-
retøjer på ca. 8 %. Evt. mertrafik som følge af anlægsarbejdet vurderes 
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derfor som meget beskeden og vil ikke bidrage væsentlig til mere støj eller 
luftforurening.  
 
Der forventes ikke behov for grundvandssænkninger ved anlægsarbejdet, 
da der generelt arbejdes over grundvandspejlet. Dybereliggende konstruk-
tioner, f.eks. elevatorer, udføres vandtæt. Byggegrubevand bortskaffes ef-
ter rensning til kloak. 
 
Det bemærkes desuden, at Miljøstyrelsen 27. marts 2021, har givet dispen-
sation til indsamling og flytning af Vedbend-gyvelkvæle i ift. Artsbekendtgø-
relsen. Forhold omkring fredede arter er således iagttaget. 
 
Som den del af købsaftalen for området er der udarbejdet en overordnet 
tidsplan for de forskellige mulige anlægsarbejder i nærområdet. 
 

- ROL, UMEUS (= byggeområdet mod vest) : juni 21 – december 
23    

- Frederiksberg forsyning kloakomlægning:  august 21 – maj 22 
  

- Stræder: maj 22 – april 23 
- ROL, Noli (= byggeområdet mod øst): juni 22 – april 24 (opstart 

afventer afslutning af kloakomlægning) 
- Prins Henriks Skole: oktober 21– februar 24 

  
- Park og idrætshal: 2. eller 3 kvartal 24 -  ?   (opstart afventer afle-

vering af ROL / Noli. 
 
For at minimere eventuelle kumulative miljøeffekter, opstartes UMEUS først. 
Opstart af Noli afventer at Frederiksberg Forsyning er færdig med sin klo-
akomlægning. Arealet for Park og idrætshal blive benyttet som byggeplads-
areal for UMEUS og Noli. Dvs., at park og idrætshal ikke kan opstartes, før 
UMEUS og Noli er afleveret. Byggepladstrafik til projekterne vi ske ad for-
skellige veje, hvorfor det vurderes, at der ikke vil kunne forekomme kumu-
lative virkninger heraf. Det vurderes samlet ikke at være væsentlige kumu-
lative effekter knyttet til anlægsfasen. 
 
VPM vurdering af projektet - driftsfasen 
Det vurderes generelt ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger knyttet til 
driftsfasen af projektet. Der er i forbindelse med lokalplan 223 udarbejdet 
skyggediagrammer. Diagrammerne viser, at projektet ikke vil påvirke omgi-
velserne væsentligt visuelt. Trafikken til/fra området vil få udkørsel til 
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Bülowsvej, og vil kun medføre en meget begrænset stigning i trafikken på 
den i forvejen trafikerede Bülowsvej. Der vurderes ikke at være særlige mil-
jømæssige knyttet til det lettere erhverv, som lokalplanen muliggør. Der er i 
lokalplanen fastsat støjbeskyttende bestemmelser, hvilket opfyldes med 
særlig facadekonstruktion. Såvel opholdsarealer som boliger vil således væ-
re skærmet mod støj. Bygningen vil heller ikke medvirke til øge støj, ved 
refleksion, på modstående bygninger, hvilket er eftervist med beregninger i 
Miljøredegørelse af maj 2020. Projektet bliver certificeret efter DGNB miljø-
standarden og forventes således at have lille miljøpåvirkning. 
 
Der er i miljøredegørelse og miljørapport foretaget en vurdering af et fuldt 
udbygget lokalplanområde, hvori projektet er beliggende. Den udførte mil-
jøvurdering viser, at planforslagene vil have en: 
 neutral miljøpåvirkning på biologisk mangfoldighed, befolkning og men-
neskers sundhed samt grundvandsforhold 
 positiv miljøpåvirkning på jordforhold, overfladevand, klimatiske faktorer 
og materielle goder 
 mindre negativ miljøpåvirkning på landskab og visuelle forhold, dog uden 
behov for afværgeforanstaltninger 
 mindre negativ virkning på kulturarv 
 
Der vurderes således ikke at være væsentlige kumulative effekter knyttet til 
driften af projektet. 
 
Afgørelse om ikke VVM-pligt for projekt for opførelsen af nyt kolle-
gie- og iværksætteribyggeri, parkeringskælder mv.. 
Bygherren har ansøgt om VVM-screening af projekt for opførelsen af nyt 
kollegie- og iværksætteribyggeri, parkeringskælder mv.. Frederiksberg 
Kommune har på baggrund af kriterierne i VVM-lovens bilag 6 vurderet, at 
projektet med sin størrelse, art og karakter ikke vil påvirke miljøet væsent-
ligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (VVM – re-
degørelse.). Kommunen ligger i sin afgørelse vægt på, at miljøpåvirkningen 
fra anlægget – ved etableringen og den efterfølgende drift er forholdsvis 
begrænsede, og at der i tilknytning til etableringen og driften gennemføres 
en række foranstaltninger, som vil reducere miljøbelastningen. Der vurderes 
desuden i projektet at være taget højde for evt. mulige negative kumulative 
effekter i forhold til evt. andre projekter i nærområdet, i såvel anlægs- som 
driftsfasen. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet efter § 21 i henhold til 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) af 10. maj 2016.  
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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 væsentlige 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://naevne-
neshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale 
selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/. Be-
mærk 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, fremsen-
des en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgø-
relsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet, 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 på htt-
ps://naevneneshus.dk/ under klagevejledning. 
 
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 
 
Bilag: Ansøgning af 16. marts 2021 med Frederiksberg Kommunens be-
mærkninger. 
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Byggeri og Arkitektur, bbe@frederiksberg.dk  
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
Københavns Museum museum@kff.kk.dk 
Berørte myndigheder 
 
 

mailto:bbe@frederiksberg.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:museum@kff.kk.dk

