
 

 

Frederiksberg Kommunes Spildevandsplan 2019 

Miljøscreening af Spildevandsplantillæg nr. 1/2022 
 

Formål med screeningen  

Screeningen bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. be-
kendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM), nr. 1976 af 27.10.2021. Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, 
hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have 
en væsentlig indvirkning på miljøet – for en uddybning af hvilke planer og programmer, 
der er omfattet, se lovens § 8, samt lovens bilag 1 og 2. Screening efter Miljøvurde-
ringslovens bilag 3 bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på 
miljøet eller ej. 

Baggrund for tillægget 

Den 1. januar 2021 trådte den nye lov om spildevandsforsyningsselskabernes klimatil-
pasning m.v. i kraft (Lov nr. 2210 af 29/12/2020). Jævnfør §32 stk. 5 i miljøbeskyttel-
sesloven skal serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand fastlægges på 
baggrund af samfundsøkonomiske beregninger. På baggrund af denne nye lov vurde-
rer Frederiksberg Kommune, at der skal udføres nye samfundsøkonomiske beregnin-
ger, som lever op til lovens krav. 

Screening  

Til afgørelse af krav om pligt til miljøvurdering af tillægget, jf. miljøvurderingsloven § 8 
er er der foretaget en screening jf. lovens § 10 og bilag 3. Forslag til tillæg nr. 1 til 
Spildevandsplan 2019-31 udgør en mindre ændring af Spildevandsplan 2019-31, som 
er miljøvurderet. På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at rammeplanforslaget 
udgør en risiko for væsentlig indvirkning af: 

• kumulative karakter 

• grænseoverskridende karakter 

• faren for menneskers sundhed og miljøet  
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Tillægget til spildevandsplanen giver ej heller anledning til væsentlig påvirkning af et 
område med særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv, eller områder eller land-
skaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan 
eller internationalt plan. 

Afgørelse  

Frederiksberg Kommune vurderer at tillæg nr. 1 til Frederiksberg Kommunes Spilde-
vandsplan 2019-31 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da screeningen af til-
lægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge 
af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af en eksisterende miljøvurderet plan.  

Klagevejledning  

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Miljøvurde-
ringslovens § 48. stk. 3. De klageberettigede er: 

• Miljøministeren, 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen 
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, 
og som repræsenterer mindst 100 medlemmer 

Når du klager, skal du betale et gebyr til Miljø og Fødevareklagenævnet på mellem kr. 
900 og kr. 1.800. Klagefristen udløber 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. 
Hvis afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog 
altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges fristen til den følgende hverdag. Dato for klagefristen er d. 29/9 2022. Du klager via 
Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Frederiksberg Kommune, By-, kultur- og miljøområdet, via 
klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Frederiksberg Kom-
mune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i 
nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevarekla-
genævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du 
er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se evt. be-
tingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk . Frederiksberg Kommunes 
afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden seks 
måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort eller meddelt til dig, jf. Miljøvurderingslo-
vens § 54, stk. 1. 

http://www.virk.dk/
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Bilag 1 Screeningsskema (hjælpeskema til afgørelse) 

Indledende screening  

 Ja Nej Evt. begrundelse  

1/ Forventes planforsla-
get at kunne påvirke in-
ternationale naturbe-
skyttelsesområder (§8, 
stk 1 nr. 2) 

 x Nej, giver Forsyningen 
mulighed for at foretage 
samfundsøkonomiske 
beregninger i henhold 
til loven. 

2/ Fastlægger planfor-
slaget rammerne for 
fremtidige anlægstilla-
delser til projekter, som 
er omfattet af bilag 1 og 
2? (§8 stk 1 nr. 1) 

 x Rammeplantillægget 
indeholder ingen nye 
anlæg 

3/ Hvis ja i nr. 2 - er der 
alene tale om mindre 
ændringer ift. Gæl-
dende planlægning for 
området eller fastlæg-
ger planforslaget kun 
anvendelsen af et min-
dre område på lokalt 
plan? (§8 stk 2 nr 1) 

   

 
Miljøscreening jf. §8 stk. 2 nr. 2 og §11 

 Mulig væsentlig 
påvirkning 

Mindre eller ikke 
væsentlig påvirk-
ning  

Ikke relevant Evt. begrundelse  

Arkitektur og kulturarv  
By-arkitektonisk 
værdi 
 

  x  

Bevaringsværdige 
eller fredede byg-
ninger og anlæg 
 

  x  

Kulturmiljøer 
 

  x  

Fortidsminder og 
fortidsmindebe-
skyttelseslinjen  
 

  x Der er ikke plan-
lagt projekter in-
denfor beskyttel-
seslinjer  

Landskab, natur og grønne områder 
Nærhed til grønne 
områder og rekre-
ation 

  x  

Landskabelig 
værdi 
 

  x  

Dyre- og planteliv, 
diversitet og træer 
 

  x  
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Fredning, §3natur, 
Natura2000 områ-
der samt beskyt-
tede bilag IV arter 
 

  x  

Beskyttelseslinjer 
for søer, åer, 
skove og strande  
 

  x  

Befolkningen og menneskers sundhed 
Vindforhold  
 

  x  

Skyggepåvirknin-
ger 
 

  x  

Trafikstøj 
 

  x  

Materielle og kul-
turelle goder 
 

  x  

Sundhed og tryg-
hed 
 

 x  Rammeplantillæg-
get muliggøre at 
en ny samfunds-
økonomisk ana-
lyse skal udarbej-
des. Denne ana-
lyse kan efterføl-
gende sætte nye 
grænser for, hvor 
meget skybruds-
vand, der tillades 
på terræn. Græn-
serne for, hvornår 
spildevand må 
komme op på ter-
ræn ændres der 
ikke på. 

Svage grupper 
 

  x  

Lys og refleksio-
ner 
 

  x  

Trafik  

Trafiksikkerhed 
 

  x  

Energiforbrug og 
emissioner fra tra-
fik  
 

  x  

Trafikmønstre 
 

  x  

Forurenende virksomheder og risiko 
 
Nye virksomheder 
i planområdet 

  x  



Frederiksberg den 1/9 2022 

 
Jordforurening, grundvand og overfladevand  
 
Jordforurening 
 

  x  

Grundvandsfor-
hold og -forure-
ning  
 

  x  

Risiko for over-
svømmelser 
 

 x  Rammeplantillæg-
get muliggøre at 
en ny samfunds-
økonomisk ana-
lyse skal udarbej-
des. Denne ana-
lyse kan sætte 
nye grænser for, 
hvor meget sky-
brudsvand, der til-
lades på terræn. 

Afledning af spil-
devand  
 

  x Rammeplantillæg-
get omhandler 
kun regnhændel-
ser over en 10 års 
hændelse og der-
ved ændres ikke 
rammerne for 
håndtering af spil-
devand.  

Ressourceanvendelse 
 
Arealforbrug 
 

  x  

Energiforbrug og 
CO2 belastning  
 

  x  

Vandforbrug  
 

  x  

Produkter, materi-
aler og råstoffer 
 

  x  

Affald og genan-
vendelse 
 

  x  

     

Afgørelse  
 
Skal der foretages 
en miljøvurde-
ring? 
 

Nej    Screeningen har 
vist, at der på nu-
værende videns-
grundlag, ikke er 
sandsynlighed for 
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væsentlige miljø-
påvirkninger som 
følge af tillægget 
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