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Bilag A - Skema til brug for screening  

(Miljøscreening, tidligere VVM-pligt) 
[kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018] 

VVM Myndighed Rødovre Kommune 

Basis oplysninger  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen I forbindelse med at Rødovre Kommune igennem deres klimatilpasningsplan har udpeget 8 risikoområder, som over en årrække skal klimatilpasses, skal 

kapaciteten af Hvissingegrøften udvides. Formålet med projektet er, at kapacitetsudvide Hvissingegrøften så risikoen for oversvømmelse af nedstrøms parcelhuse 

reduceres. Ved at udvide den øvre del af Hvissingegrøften, øges kapaciteten fra ca. 1700 m3 til i alt 2650 m3. 

Hvissingegrøften er et spildevandsteknisk anlæg, der transporterer regnvand fra et større erhvervsområde til Harrestrup Å. Nedstrøms på strækningen er et 

dybdepunkt som oversvømmer beboelseshuse når grøftens kapacitet ikke kan følge med under ekstrem regn.  

Grøftens profil er dannet med betonfliser og den ønskes udvidet ved at bortgrave jorden ned til flisekanten. Ved at afgrave og udvide sider/brinker skabes et 

dobbeltprofil som kan udnyttes til at opstuve og forsinke regnvand i grøften, når der kommer ekstrem regn. For at kunne forsinke regnvand i grøften er det 

nødvendigt at tilbageholde vandet med en mur. Derfor sektionsinddeles den del af grøften, hvor projektet udføres, med op til 3 mure (stemmeværker), og det 

forventes på den måde at udnytte grøftens kapacitet mest muligt. Sektionerne leder en konstant vandføring videre i grøften via en vandbremse og herved, når 

vandet bliver opstuvet pga. ekstrem regn, tømmes grøften langsomt. 

Den projekterede udvidelse skaber det maksimale volumen, som kan opnås inden for matrikelgrænserne. Desuden er udvidelsen planlagt således, at den 

eksisterende flisebelægning bibeholdes og derfor er omkostningerne minimale 

Jorden forventes at blive kørt direkte til godkendt anlæg. En mindre del forventes at blive forklassificeret til mulig genindbygning. Se plan for terrænregulering i 

Bilag 1. 

Der er ikke registreret Bilag IV-arter, fredede arter eller sårbare naturtyper i området.  

Der vil være behov for at fælde nogle af de omkringliggende træer, hvorfor der er udarbejdet en beplantningsplan i samarbejde med Rødovre Kommune og 

Glostrup Kommune. Rødovre kommune har oplyst til HOFOR, at der ikke er registreret flagermus i træerne. 
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Navn og adresse på bygherre HOFOR A/S 

Projektafdelingen 

Ørestads Boulevard 35, 2300 Kbh. S 

Projektleder:  Lydia Patricia Boootero 

 Mail: lypb@hofor.dk 

 Tlf.: 2795 4517 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. HOFOR A/S 

Miljøsektionen 

Ørestads Boulevard 35, 2300 Kbh. S 

Miljøkonsulent: Thomas Klinggaard 

 Mail: jaki@hofor.dk 

 Tlf.: 2795 4739 

Projektets placering Projektet er beliggende på matrikel nr. 88, Islev By, Islev i Rødovre Kommune. Hvissingegrøften er beliggende på østsiden af Ourestien der ligger mellem Jyllingevej 

og Erhvervsvej. 

Projektet berører følgende kommuner Projektet er placeret i Rødovre Kommune ved grænsen til Glostrup Kommune. 

Udledning sker til Harrestrup Å i Rødovre Kommune. Harrestrup År udløber mellem Hvidovre og Københavns kommunegrænse. 

Oversigtskort i målestok Projektområde er angivet med rød polygon. 

mailto:ribe@hofor.dk
mailto:msni@hofor.dk
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Kortbilag i målestok Målestok angives: 1:5000. Hvissingegrøften markeret med rød streg. 

 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25/10/2018. 

   X Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. 

Er anlægget opført på bilag 2 til Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25/10/2018. 

 X   Projektet hører ind under punkt 13a (10g) på bilag 2: 

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag (bilag 2 pkt. 10, g),  
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som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige  

skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). 

 Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika      

1. Arealbehovet i ha: 

 

    Det berørte areal vil have samme funktion efter projektets gennemførelse men med en kapacitetsudvidelse.  

I forhold til retablering af området er der udarbejdet en beplantningsplan (Bilag 2) i samarbejde med Rødovre og 

Glostrup kommune. Området vil blive retableret som et rekreativt område med ny beplantning. 

Det fremtidige samlede befæstede areal vil være det samme som det eksisterende på ca. 1000 m2, med 

undtagelse af 3 permeable arealer med græsarmeringssten til driften på ca. 60 m2 i alt. 

2. Er der andre ejere end Bygherre?  X   Hvissingegrøften drives af HOFOR, men den ligger på et areal, der ejes af Rødovre Kommune. 

3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3 

 

    Der vil kun blive anlagt bygningsmasse i anlægsfasen (3 måneder), i form af to mandskabsvogne og 2-3 containere 

til værktøj mm. Evt. bruges der 1 container til at håndtere reinfiltrationen af grundvandet hvis det bliver 

nødvendigt at pumpe grundvand. Herefter vil der ikke være bebyggelse.  

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 

 

    Skurvogn: 3 meter. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og 
opbevaring af:  

   

   Råstoffer – type og mængde: 

    

   Mellemprodukter – type og mængde:  

   

   Færdigvarer – type og mængde:  

 

    Da der er tale om transport af regnvand vil der ikke være behov for råstoffer, og der produceres ikke nogen varer. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:  

 

   Projektet kan ikke betegnes som et strækningsanlæg. 
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7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  

 

 

 

   Projektet kan ikke betegnes som et strækningsanlæg. 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og 
mængde: 

 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

 

 

 

 

 

 

   I anlægsfasen:  

Beton:  26 m³  

Armering (filigranelementer): 10 m2 

Stabilgrus:  ca. 150 m³  

Jorden forventes at blive kørt direkte til godkendt anlæg. En mindre del forventes at blive forklassificeret til mulig 

genindbygning.  

I driftsfasen: Ingen 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  

     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

 

 

   Ikke relevant. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af 
anlægget:  

     

       Farligt affald: 

    

      Andet affald: 

   

      Spildevand: 

    I anlægsfasen: Der bortskaffes en gammel bro som består af beton og stål. Broen er ca. 3 m lang og 1 m bred samt 

stemmevægge der er ca. 1,5 meter lang og 40 cm bred. Der bortskaffes et gammelt hegn, som findes placeret på 

grænsen mellem Glostrup og Rødovre. Hegnet er ca. 680 m langt og ca. 1,5 m højt. Der skal bortskaffes ca. 78 

træer inkl. rødder. Der bortskaffes betonfliser på ca. 500 m² 
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12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand 
ændringer af bestående ordninger: 

 

    Ikke relevant. 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for 
støj: 

 

   X I anlægsfasen skal Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter overholdes.  

 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for 
luftforurening: 

 

    Ikke relevant. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 

 

   X I anlægsfasen skal Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter overholdes. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 

 

   X I anlægsperioden vil der kunne forekomme lidt støvgener i forbindelsen med betonarbejde og i forbindelse med 
kørsel af lastbiler mm. til og fra byggepladsen. Arbejder vil overholde ” GENERELLE MILJØKRAV VED HOFORs 
BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER”, hvilket betyder at valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af 
arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv og dette ikke giver anledning til støvgener 
uden for anlægsområdets skel. I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i 
forbindelse med støvende aktiviteter. 
 

 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  

 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  

 

   X Der vil måske blive behov for lidt belysning på byggepladsen om natten af sikkerhedshensyn, men lyset vil blive 
placeret, så det generer eventuelle naboer mindst muligt. 

 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig 
risiko for uheld:  

 

   X Kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften vil mindske risikoen for oversvømmelser i Islevdalskvarteret. Det bør 

sikres, at der ved stemmeværker, rørunderføringer m.v. ikke er mulighed for børn at kravle igennem (og evt. sidde 

fast) – særligt ved skybrudshændelser. 

Anlæggets placering 

 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den 
eksisterende arealanvendelse:  

 

   X Hvissingegrøften vil fortsat være defineret som et spildevandsteknisk anlæg. 

 

21. Forudsætter anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan for området:  

 

   X Hvissingegrøften er omfattet af Lokalplan 142 for Islevdal erhvervskvarter. Kapacitetsudvidelsen af 
Hvissingegrøften er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne. 

22. Forudsætter anlægget ændring af 
kommuneplanen:  

   X Hvissingegrøften er omfattet af Kommuneplan 2018. Kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften er i 

overensstemmelse med bestemmelserne i denne. 
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23. Indebærer anlægget behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der 
fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 

 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:  

 

   X 
 

 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder: 

 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen: 

 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  

 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller naturparker:  

 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  

 

   X  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede 
eller fredede områder –  

 

Nationalt:     

      

Internationalt (Natura 2000): 

 

Forventes området at rumme beskyttede arter 
efter bilag IV: 

 

    
 
Nærmeste fredet område er Vestvolden der er beliggende ca. 300 m mod sydøst. 
 

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ”Vestamager og havet syd for” som ligger ca. 7,5 km sydøst for 

projektområdet.  

Beplantningen langs Hvissingegrøften består af relativt unge træer, og området forventes derfor ikke at rumme 

flagermus eller andre beskyttede arter efter bilag IV. 
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Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

 

Nej. 

 

 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

 

Overfladevandt:     

      

Grundvand: 

   

Naturområder: 

 

Boligområder (støj/lys og luft): 

 

   X 
 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket 
område: 

 

   X Hvissingegrøften ligger i Islevdalkvarteret, som er et stort erhvervsområde.  

33. Kan anlægget påvirke: 

 

Historiske landskabstræk: 

      

 Kulturelle landskabstræk: 

 

 Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

 

 Æstetiske landskabstræk: 

 

  Geologiske landskabstræk: 

    Nej. 
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Kendetegn ved den potentielle 
miljøpåvirkning   

 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, 
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:  

 

   X  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, 

der sammen med det ansøgte medfører en 

påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

   X 
Der er ingen lignende anlæg eller aktiviteter i området, men der vil foregå etablering af slidlag på cykelstier og 
stier ved Jyllingevej og Islevdalvej i Rødovre Kommunen som forventes at udføres i sommeren eller efter 
sommeren. 

 

36. Er der andre kumulative forhold? 

 

   X 
 
 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning i areal: 

 

    Ved at udvide den øvre del af Hvissingegrøften afhjælpes problemer med oversvømmelser i området omkring 
Tørringvej og Sandbækvej. Desuden vil kapacitetsudvidelsen bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelse i 
området omkring Madumvej og Rådmand Billes Vej. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen: 

 

    Grundejere i området omkring Tørringvej og Sandbækvej samt omkring Madumvej og Rådmand Billes Vej. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud 
over kommunen? 

 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 
nabolande: 

 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige – 

    

      Enkeltvis: 

 

   X Kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften vil mindske risikoen for oversvømmelser i Islevdalskvarteret.  

Under anlægsprocessen bør bygherre dog etablere foranstaltninger, som sikrer, at regnvand ikke forårsager 
oversvømmelser af bygninger m.v.  

Under anlægsprocessen og i den efterfølgende periode, indtil græsset/engblandingen har etableret sig på 
brinkerne, vil der være risiko for sedimenttransport under skybrud. Såfremt dette sker, bør bygherre sørge for 
afværgeforanstaltninger. 
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      Eller samlet: 

 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som 
kompleks: 

 

   X Nej. 

44. Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen: 

 

   X 
 

 

45. Er påvirkningen af miljøet – 

 

      Varig: 

 

      Hyppig: 

 

      Reversibel: 

 

   X Kapacitetsudvidelsen af Hvissingegrøften vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. 

 

Konklusion 

 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, 
at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at der er krav om miljøvurdering? 

 

 

 

 

 

   X Rødovre Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at ændringerne samlet set ikke er væsentlige og vil derfor 

afgøre, at ændringerne ikke vil medføre krav om miljøvurdering i kommunen. 

 

 

Dato:   Sagsbehandler:  


