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HOFOR 

Ørestads Boulevard 35 

2300 København S 

 

06-05-2019 

 

 

Afgørelse om at kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften ikke er omfattet af 

krav om miljøvurderingspligt 

HOFOR har den 28. marts 2019 ansøgt om at kapacitetsudvide Hvissingegrøften i 

forbindelsen med klimatilpasningen af Rødovre Kommune.  

 

Afgørelse  

Rødovre Kommune træffer hermed afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering 

i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften. Afgørelsen træffes efter 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)1 jf. § 

10. 

 

Grundlag for afgørelsen  

 Ansøgningsskema for projektet udarbejdet af HOFOR. 

 Miljøscreening af projektet efter kriterierne i lovens bilag 6 udarbejdet af 

Rødovre Kommune. 

 

Projektet 

Rødovre Kommune er i gang med at klimatilpasse kommunen, og i den forbindelse 

skal kapaciteten af Hvissingegrøften udvides. Hvissingegrøftens kapacitet øges fra ca. 

1700 m3 til i alt 2650 m3. Hvissingegrøften er et spildevandsteknisk anlæg, der trans-

porterer regnvand fra et større erhvervsområde til Harrestrup Å. Ved at forsinke 

regnvand i Hvissingegrøften kan problemer med oversvømmelser ved området om-

kring Tørringvej og Sandbækvej, samt i området Madumvej og Rådmand Billes Vej af-

hjælpes. I forbindelsen med projektet har Rødovre Kommune fået udarbejdet en 

landskabsplan for området, som skaber mulighed for at give området et rekreativt 

løft.  

 

Begrundelse for afgørelsen  

Rødovre Kommune vurderer, at kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften ikke vil ha-

ve væsentlig indvirkning på miljøet, idet det berørte areal vil have samme funktion ef-

ter projektets gennemførelse. Rødovre Kommune har efter høring af berørte myn-

digheder truffet den endelige beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering i for-

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 

(VVM). LBK nr. 1225 af 25/10/2018. 
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bindelse med kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften. Der indkom ingen bemærk-

ninger.  

 

Klagevejledning  

Afgørelsen kan påklages til Miljø-og fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens 

offentliggørelse, dvs. senest den 4. juni 2019 jf. § 49 lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og konkrete projekter. Klageberettet er en enhver med retlig in-

teresse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som for-

mål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-

ser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres 

formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Klage skal som udgangspunkt 

indgives via klageportalen hos Nævnenes Hus. Særligt udsatte borgere mm. kan dog 

fritages for at bruge klageportalen. For yderligere information om klageproceduren 

henvises til: 

 

https://naevneneshus.dk/ 

 

Hvis I ønsker at klage uden om klageportalen, skal I sende jeres klage til: 

 

Rødovre Kommune 

Rødovre Parkvej 150 

2610 Rødovre 

Eller pr. mail til rk@rk.dk 

 

Rødovre Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som tager stilling til, om I kan fritages for at bruge klageportalen. 

Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt 

inden 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 må-

neder efter den endelige afgørelse foreligger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Cecilie Møller Kudahl 

Miljømedarbejder 

 

https://naevneneshus.dk/

