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Screening for miljøvurdering af tillæg til vandforsyningsplan 2018

1.INDLEDNING
I henhold til § 8 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (Miljøvurderingsloven), skal myndigheden træffe 
afgørelse om, hvorvidt planer eller programmer medfører, at der skal udarbejdes en egentlig 
miljøvurdering. 

Brøndby Kommune har i den forbindelse screenet Forslag til tillæg nr. 1 til Brøndby 
Kommune Vandforsyningsplan 2018.

Afgørelsen af om tillægget skal miljøvurderes bekendtgøres samtidig med, at forslag til tillæg 
nr. 1 til vandforsyningsplanen sendes i offentlig høring. 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire uger med hensyn til retslige 
forhold, dvs. om procedurerne i forbindelse med miljøvurderingen er fulgt efter lovens 
bestemmelser. 

2.KORT OM TILLÆGGET
Formålet med tillægget er at etablere de planmæssige rammer for etablering af nye 
vandforsyningsledninger i forbindelse med byomdannelse af Kirkebjerg, herunder at sikre 
Brøndby Kommune mulighed for at ekspropriere med henblik på at sikre placeringen af 
HOFORs vandforsyningsledninger på privat grund. Tillægget beskriver placeringen af de nye 
vandforsyningsledninger.

3.SCREENING
Der er foretaget en screening af forslag til tillæg nr. 1 til Brøndby Kommune 
Vandforsyningsplan 2018, da tillægget jf. § 8, stk. 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)” fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser. Screeningen tager udgangspunkt i det miljøbegreb, der er defineret i 
lovens § 1, stk. 2.
 
Ved afgørelse af, om tillæg til vandforsyningsplanen må antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet, er der jf. lovens § 10 taget hensyn til kriterierne i bilag 3. Det er 
endvidere vurderet, om tillægget indvirker på hver af de miljøparametre, der er oplistet i 
nedenstående skema. På baggrund heraf konkluderes det, om der skal gennemføres en 
egentlig miljøvurdering. 

Vurderingerne af påvirkningerne er inddelt i tre kategorier, jvf. nedenstående skema. Emner 
der ikke er relevante og emner, der vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger, 
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behandles ikke yderligere, mens emner, der vurderes at medføre en potentiel påvirkning, 
skal behandles i en egentlig miljøvurdering.

Screening

Miljøfaktorer
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Bemærkninger

Har tillægget indflydelse på 
andre planer, herunder 
også planer der indgår i et 
hierarki? 

X Tillægget medfører kun ændringer i gældende 
vandforsyningsplan.

Fremmer tillægget 
bæredygtig udvikling? 

X

Er der miljøproblemer af 
relevans for tillægget? 

X Det vurderes, at der ikke er miljøproblemer af 
relevans for tillægget. 

Har tillægget relevans for 
gennemførelse af anden 
miljølovgivning? 

X Det vurderes, at tillægget ikke er i strid med 
gældende miljølovgivning. 

Er der sandsynlige, varige, 
hyppige eller permanente 
indvirkninger på miljøet? 

X Det vurderes, at tillægget ikke giver anledning til 
en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Giver tillægget samlet set 
anledning til væsentlig 
indvirkning på miljøet? 

X Det vurderes, at tillægget samlet set ikke giver 
anledning til en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Har tillægget indvirkning af 
grænseoverskridende 
karakter? 

X

Har tillægget indvirkning af 
kumulativ karakter? 

X Det vurderes, at tillægget ikke har indvirkning af 
kumulativ karakter. 

Naturbeskyttelse og fredninger
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Naturbeskyttelse jf. § 3 X Der findes ingen § 3-beskyttede områder i 
Kirkebjergområdet.  

Natura 2000-områder X Der findes ingen Natura 2000-områder inden for 
kommunen. På baggrund heraf vurderes tillægget 
ikke at påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Bygge- og 
beskyttelseslinjer

X Tillægget forventes ikke at påvirke bygge- og 
beskyttelseslinjer. Nye anlægsarbejder omfatter 
underjordiske anlæg.

Kulturarv, herunder 
fortidsminder, kirker og 
deres omgivelser

X Tillægget vurderes ikke at påvirke 
kulturarvsområder i kommunen.

Fredede arealer X Tillægget vurderes ikke at påvirke fredninger i 
kommunen.

Natur og Landskab

Flora og fauna X Anlægsarbejder udføres i et område, der 
omlægges fra erhverv til boliger og dermed 
forventes flora og fauna ikke at blive påvirket, da 
området allerede er udbygget. 

Rekreation X Tillægget giver ikke anledning til påvirkning af 
rekreative områder.

Landskab og æstetik X Området, tillægget vedrører, omlægges fra 
erhverv til boliger, dette vurderes ikke at give 
anledning til påvirkning af landskab og æstetik.

Skovrejsning X Tillægget giver ikke anledning til ændret 
skovrejsning.

Ændret arealanvendelse X Området, tillægget vedrører, omlægges fra 
erhverv til boliger. 

Vand

Overfladevand X Tillægget giver ikke anledning til en ændret 
påvirkning af søer og vandløb. 

Grundvandsbeskyttelse 
og drikkevandsinteresser

X Tillægget påvirker ikke grundvandsbeskyttelse og 
drikkevandsinteresser.

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen

X Tillæggets aktiviteter udgør i sig selv ikke en risiko 
for forurening af grundvandsressourcen. 

Indsatsområder X Brøndby Kommune har udarbejdet en indsatsplan 
for grundvandsbeskyttelse. Tillægget har ingen 
indflydelse på indsatsplanen.  

Vandindvindingsboringer X Tillægget omfatter ikke etablering af nye 
indvindingsboringer.

Jord 

Jordforurening, 
håndtering og flytning

X Tillæggets aktiviteter forventes at indebære 
flytning og håndtering af forurenet jord 
forskriftsmæssigt.
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Risiko for forurening X Tillæggets aktiviteter udgør i sig selv ikke en risiko 
for jordforurening. Ledningsmaterialevalg 
foretages under hensyntagen til eksisterende 
jordforurening i området.

Luft

Luftforurening X Tillæggets aktiviteter vurderes ikke at give 
anledning til væsentlige emissioner.

Anvendelse af ressourcer

Vandforbrug X Tillæggets aktiviteter omfatter ikke vandforbrug. 

Energiforbrug X Der vil være et øget energiforbrug i anlægsfasen. 
Det vurderes at være ubetydeligt i forhold til 
kommunens samlede energiforbrug.

Kemikalieforbrug X Tillægget giver ikke anledning til kemikalieforbrug. 

Affald, genanvendelse X Tillæggets aktiviteter giver ikke anledning til en 
stigning i affaldsproduktion. 

Klima

Påvirkning af klima X Tillæggets aktiviteter giver ikke anledning til 
klimapåvirkning.

Sundhed

Trafikbelastning X Der vil i anlægsfasen være øget trafikbelastning, 
men ingen ændringer i driftsfasen.

Støj, støv og vibrationer X I anlægsfasen kan der forekomme støj- og 
støvpåvirkning, som håndteres i henhold til 
kommunens forskrifter.

Lys/refleksioner X Der forekommer ikke lys eller refleksioner i 
forbindelse med tillægget, da der er tale om 
underjordiske anlæg.

Sikkerhed/ulykker X Tillæggets aktiviteter giver ikke anledning til en 
forøget risiko for ulykker. 

Socioøkonomiske forhold

Sociale forhold X Tillægget berører ikke sociale forhold. 

Befolkningens velfærd X Det er en velfærd for forbrugerne, at der er en 
stabil vandforsyning til alle boliger i Brøndby 
Kommune. 

4.KONKLUSION AF SCREENING
Konklusionen på screeningen er, at tillægget ikke vurderes at påvirke nogle af ovenstående 
miljøforhold væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering af tillægget.
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