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Læsevejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10-2018, 
indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en 
miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er for en række planer og programmer pligt til at fo-
retage en miljøvurdering, mens der for andre planer og 
programmer først skal foretages en screening, for at fin-
de ud af om planen eller projektet kan have en væsentlig 
indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

A: Indledende screening
Indledningsvis undersøges det, om planen omhandler 
landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, 
affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunika-
tion, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og 
samtidig fastlægger rammerne for fremtidige anlægstil-
ladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 
og 2.

Hvis det er tilfældet, skal der udarbejdes en miljøvurde-
ring, med mindre planen kun er for et mindre område på 
lokalt plan eller planen kun indeholder små ændringer 
til en eksisterende plan.

Der skal ligeledes udarbejdes en miljøvurdering, hvis 
planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbe-
skyttelsesområde væsentligt.

I nedenstående to situationer skal der udarbejdes en 
miljøscreening ud fra kriterierne i lovens bilag 3:

1) Hvis planen er omfattet af bilag 1 og 2, men kun er for 
et mindre område på lokalt plan/kun indeholder små 
ændringer til en eksisterende plan.
2) Hvis planen i øvrigt fastlægger rammerne for fremti-
dige anlægstilladelser, der forventes at få væsentlig ind-
virkning på miljøet.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, om der 
skal foretages en miljøvurdering.

B: Planens indvirkning på miljøet
Efterfølgende skema omfatter de miljøparametre, der ty-
pisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For 
de enkelte parametre foretages en kvalitativ vurdering af 
planens indvirkning på den pågældende miljøparame-
ter.

Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten 
som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De 
punkter, der i tjeklisten vurderes at have en væsentlig 
indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen.

Afgørelse om miljøvurdering af forslag kommuneplantillæg 10 
– Grønt Danmarkskort
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Navn på plan eller program
Kommuneplantillæg 10 – Grønt Danmarkskort

Karakteristik af området – eksisterende forhold
Grønt Danmarkskort omfatter kommunens landzoneareal, der primært består af Vestskoven og naturparkerne; 
Egelundsparken, Hyldagerparken og Kongsholmparken. Områderne er også omfattet at Fingerplanens udpegning 
af indre grøn kile og anvendes til rekreativt fritidsformål samt skovdrift.

Karakteristik af planændringen
Ved ændring af planloven 2017 blev der foretaget en forenkling af kommunernes planlægning for natur, så de tid-
ligere to planemner om  naturbeskyttelsesinteresserne er samlet til ét planemne –  Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort bygger dermed videre på den tidligere planlægning og udpegning af naturområder med sær-
lige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og økologiske forbin-
delser.
 
I forhold til retningslinjer for naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser i Kommuneplan 2018 – 2030, 
er der derfor kun mindre ændringer i retningslinjerne og redegørelsen. Den geografiske udpegning er tilpasset den 
nye kommunegrænse, som har været gældende siden 1. januar 2019.
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A: Indledende screening Ja Nej Bemærkninger
Fastlægger planen rammer inden for landbrug, skov-
brug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndte-
ring, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fy-
sisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger pla-
nen rammer for fremtidige anlægstilladelser til de pro-
jekter, der er omfattet af bilag 1 eller 2?

X

Planen fastlægger rammerne inden for fysisk 
planlægning og arealanvendelse, men planer-
ne er ikke omfattet af bilag 1 eller 2.

Fastlægger planen kun rammerne for et mindre områ-
de på lokalt plan eller angiver planen kun mindre æn-
dringer?

X
Der er kun mindre ændringer i forhold til 
kommuneplan 2018-2030

 

Påvirker planen et internationalt naturbeskyttelsesom-
råde væsentligt? X

Nærmeste Natura 2000-område er Vasby Mo-
se og Sengeløse Mose, som ligger 5,5 km vest 
for planområdet. Alle åer i kommunen løber 
væk fra Vasby Mose og Sengeløse Mose.

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 1 eller 2, påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, 
og angiver kun mindre ændringer i forhold til Kommuneplan 2018-2030. 

På den baggrund skal der udarbejdes en vurdering efter § 8 stk. 2 nr. 2, der skal forholde sig til, om planen kan få 
eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af, hvorvidt planen er omfattet af kravet om 
miljøvurdering, foretages ud fra kriterierne i lovens bilag 3.

B: Planens indvirkning på miljøet
1: Planens karakteristika Påvirkningsgrad

 
Ja Nej

Mindre Nogen Større

Ved 
ikke Bemærkninger

I hvilket omfang danner pla-
nen grundlag for projekter 
og andre aktiviteter med 
hensyn til beliggenhed, art, 
størrelse og driftsbetingel-
ser?

X

Grønt Danmarkskort er sammen-
faldende med Fingerplanens ud-
pegning af indre grøn kile. Finger-
planens udpegning af indre grøn 
kile sikrer, at området skal forbe-
holdes overvejende almen, ikke 
bymæssig friluftsanvendelse. 

De grønne kiler skal friholdes for 
bebyggelse og anlæg til bymæssi-
ge fritidsformål, herunder yderli-
gere etablering og udvidelse af 
store areal- og bygningskrævende 
anlæg til fritidsformål. Der må ik-
ke placeres nye støjende fril-
uftsanlæg i de grønne kiler.

I hvilket omfang har planen 
indflydelse på andre planer 
og programmer? X

Fremtidige lokalplaner samt tilla-
delser og dispensationer jf. Natur-
beskyttelsesloven må ikke være i 
strid med retningslinjerne for 
Grønt Danmarkskort. 
 

Har planen relevans for inte-
greringen af miljøhensyn 
specielt med henblik på at 
fremme bæredygtig udvik-
ling?

X

Grønt Danmarkskort har kun be-
grænset påvirkning, da det er Fin-
gerplanens bestemmelser, der 
fastsætter områdets anvendelses-
muligheder.
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Er der miljøproblemer af re-
levans for planen? X
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Har planen relevans for gen-
nemførelse af anden miljø-
lovgivning, der stammer fra 
en EU-retsakt?

X

2: Kendetegn ved påvirknin-
gen Påvirkningsgrad

 
Ja Nej

Mindre Nogen Større
Ved 
ikke

Bemærkninger

Hvordan er planens påvirk-
ning i forhold til sandsynlig-
hed, varighed, hyppighed og 
reversibilitet?

X

Grønt Danmarkskort har kun be-
grænset påvirkning, da det er Fin-
gerplanens bestemmelser, der 
fastsætter områdets anvendelses-
muligheder

Har planen kumulativ ka-
rakter? X

Har planen grænseoverskri-
dende karakter? X

Er planen til fare for menne-
skers sundhed og miljøet 
(f.eks. På grund af ulykker)?

X

Hvordan er påvirkningens 
størrelsesorden og rumlige 
udstrækning?

X
Der er kun få ændringer i forhold 
til tidligere planlægning.

3: Værdi og sårbarhed Påvirkningsgrad
 

Ja Nej
Mindre Nogen Større

Ved 
ikke Bemærkninger

Er planen omfattet af særlige 
karakteristiske naturtræk el-
ler kulturarv?

X

Kommunens landzonearealer 
er primært etablerede friluftom-
råder mere end egentlige natur-
områder. Naturindholdet og bio-
diversitet er hovedsageligt tilført 
gennem de sidste 60 år. Større 
terrænformationer som Høeghs-
bjerg og Herstedhøje er menne-
skeskabte, og naturparkerne Ege-
lundparken og Kongsholmparken 
er etableret på baggrund af nøje 
udarbejdede landskabsplaner. 

Grønt Danmarkskort har kun be-
grænset påvirkning, da det er 
Fingerplanens bestemmelser, der 
fastsætter områdets anvendelses-
muligheder

Vil planen medføre overskri-
delse af miljøkvalitetsnor-
mer eller -grænseværdier? X

Omfatter planen en intensiv 
arealudnyttelse? X

Har planen påvirkning på 
områder eller landskaber, 
som har en anerkendt be-
skyttelsesstatus på nationalt 
plan, fællesskabsplan eller 
internationalt plan?

X

Grønt Danmarkskort har kun be-
grænset påvirkning, da det er Fin-
gerplanens bestemmelser, der 
fastsætter områdets anvendelses-
muligheder

I forbindelse med miljøscreeningen af planen er nedenstående miljøparametre blevet screenet. Miljøparametre, der 
har en påvirkning på miljøet, er beskrevet nærmere i ovenstående screeningsskema.
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Miljøparametre

 

SANDSYNLIG PÅVIRKNING
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BEMÆRKNINGER

Biologisk mangfoldighed - Opretholdes den størst mulige biodiversitet?
Søer, åer, og skov X
Skovrejsning/-nedlæg-
gelse X

Grønne strukturer X

Grønt Danmarkskort understøtter det eksisterende arbejde med at 
forbedre naturkvaliteterne og øge biodiversiteten i landzone. Kom-
muneplantillægget i sig ændrer ikke væsentligt ved dette arbejde.

Fauna og Flora - Påvirkningen af biotoper som levesteder for dyr og planter?
Biotoper (særlige arter) X
Habitatdirektivets Bilag 
IV X

N
AT

U
R

Spredningskorridorer X

Grønt Danmarkskort har kun begrænset påvirkning, da det er Fin-
gerplanens bestemmelser, der fastsætter områdets anvendelses-
muligheder.

Jordbund – Er der øget risiko for ny jordforurening? Påvirkes eksisterende jordforurening?
Jordbundsforhold/
geologisk særpræg X

Jordforurening X
Vand - Øges risikoen for grundvandsforurening.
Grundvandsinteresser/
grundvandsstand X

Udledning til søer, åer 
(overfladevand) X

Kloakering, håndtering af 
spildevand X

Luft – Øges risikoen for luftforurening inkl. støv og partikelforurening fra trafik? Påvirkes planen af eksiste-
rende luftforurening?
Emissioner (partikler, 
luftarter)/smog X

Lugt X
Klima – Øges energiforbruget væsentligt? Er der risiko for oversvømmelse? Indeholder planen krav om LAR 
løsninger?
Energiforbrug/afgivelse X
Vandstandsændringer 
(fx lavbundsområder) X

Kommuneplantillægget forhindre ikke muligheden for etablering 
af klimasikringsprojekter, svarende til vådengsprojektet i Kongs-
holmparken.

M
IL

JØ

Vindforhold (fx turbulens 
ved høje bygninger) X

Befolkning (levevilkår generelt) - Påvirkning af befolkningens levevilkår – arbejdspladser, indkøbsmulig-
heder?
Trafikal tilgængelig-
hed/belastning X

Svage grupper (ældre, 
handicappet mfl.) X

Adgang til uddannelse og 
arbejde X

Boligforhold X
Menneskers sundhed (individet) - Ændret støjpåvirkning, adgang til friluftaktiviteter m.m.?
Støj X Det er Fingerplanens bestemmelser, der fastsætter muligheden for 

etablering af støjafskærmende foranstaltninger i de grønne kiler.
Vibrationer X
Lysgener - skyggeforhold X

BE
FO

LK
N

IN
G

Trafiksikkerhed X
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Fare ved brand, eksplo-
sion, giftudslip mv. X

Rekreation frilufts-
liv/grønne områder X

Grønt Danmarkskort har kun begrænset påvirkning, da det er Fin-
gerplanens bestemmelser, der fastsætter områdets anvendelses-
muligheder.

Materielle goder – Påvirkning af eksisterende bygninger og infrastruktur, ejendomsværdi?
Adgang til service X
Udviklingsvilkår/-mulig-
heder X

Attraktive omgivel-
ser/livskvalitet (visuel 
værdi)

X

Affaldsmængder 
(-håndtering) X

Landskab – Påvirkes de landskabelige værdier? Se kommuneplanens retningslinjer. 
Landskabsværdi/særlige 
landskabstræk X

Beskyttelsesområder na-
tionalt/internationalt X

Fredninger X

Grønt Danmarkskort har kun begrænset påvirkning, da det er Fin-
gerplanens bestemmelser, der fastsætter områdets anvendelses-
muligheder.

Kulturarv – Påvirkes de kulturhistoriske helheder? Se kommuneplanens retningslinjer.
Kirker og deres omgivel-
ser X

Bygningskulturel arv/by-
miljø/kulturmiljø X

Fortidsminder X
Arkæologisk arv X

KU
LT

U
R

Almene bevaringsinteres-
ser (fx lokalt) X

Grønt Danmarkskort har kun begrænset påvirkning, da det er Fin-
gerplanens bestemmelser, der fastsætter områdets anvendelses-
muligheder.

Ressourceforbrug – Øges byggeriets energieffektivitet, nedbringes transport?
Arealforbrug X
Energiforbrug X
Vandforbrug X
Produkter, materialer, rå-
stoffer X

Kemikalier, miljøfrem-
mende stoffer XRE

SS
O
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ER

Affald, genanvendelse X

Ø
VR

.

Større menneske- og na-
turskabte katastroferisici
og ulykker X
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Høring af relevante myndigheder
Albertslund Kommune har i perioden den xxx 2019 til 
den xxx 2019 sendt udkast til screeningsafgørelse i hø-
ring hos følgende relevante myndigheder i Albertslund 
Kommune efter reglerne i § 32, stk. 1, nr. 1: 

 Trafik & Natur

Albertslund Kommune har vurderet, at planen kun be-
rører myndighedsområder, der varetages af Albertslund 
Kommune. Der skyldes at kommuneplantillæg 10 -  
Grønt Danmarkskort kun i begrænse omfang ændre ret-
ningslinjer og den geografiske udpegning i forhold til 
Kommuneplan 2018-2030. Afgørelse om miljøvurde-
ring af Kommuneplan 2018-2030 var i høring nabokom-
munerne samt Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.  

Screeningsafgørelsen har derfor ikke været sendt i hø-
ring hos andre kommuner eller statslige myndigheder.

Afgørelse
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 
af 25/10-2018), skal Albertslund Kommune enten gen-
nemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage 
en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller 
kan forventes at få væsentlig påvirkning på miljøet.

Albertslund Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, nr. 2 
jævnfør LBK nr. 1225 af 25/10-2018, gennemført en mil-
jøscreening.

Screeningen viser, at Kommuneplantillæg 10 – Grønt 
Danmarkskort ikke vil have nogen væsentlig påvirkning 
på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens 
bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb, jævn-
før LBK nr. 448 af 10/05-2017. 

Vurderingen er baseret på:

 At Fingerplanens udpegning af indre grøn kile sik-
rer, at området skal forbeholdes overvejende almen, 
ikke bymæssig friluftsanvendelse.

 At afgrænsningen af områder med særlige naturbe-
skyttelsesinteresser og økologiske forbindelser kun 
tilpasset ny kommunegrænse.

 At kommuneplantillægget kun omhandler mindre 
ændringer i forhold til Kommuneplan 2018-2030.

Kommuneplan 10 – Grønt Danmarkskort har dermed 
kun meget begrænset påvirkning af miljøet.

Screeningen fremgår af ovenstående skema. Kommu-
nens screeningsafgørelse offentliggøres før den endelige 
vedtagelse af planen, jf. lovens § 33.

Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annon-
cering af planforslaget.

Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan af-
gørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de 
klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen 
er udarbejdet i henhold til. Planen er udarbejdet i hen-
hold til planloven, og der kan derfor klages i henhold til 
reglerne i planloven.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan Planklagenævnet 
tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en 
kommunes afgørelse efter planloven. Det er et retligt 
spørgsmål, om der skulle have været udarbejdet en mil-
jøvurdering af et planforslag. En klage efter planlovens § 
58, stk. 1, nr. 3, har ikke opsættende virkning, jævnfør 
lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1.

Efter § 2 i bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, 
frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til 
Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for 
visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse 
andre love (BEK nr. 130 af 28. januar 2017) skal en kla-
ge være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørel-
sen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klage-
fristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb.

Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er 
restriktiv, navnlig i sager hvor der er andre parter med 
modstående interesser. En klage, der er indgivet efter 
udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv 
om der er tale om en meget kort overskridelse.

Klageportal
Du klager via klageportalen for nævnene i Nævnenes 
Hus, som ligger på www.naevneneshus.dk. Klagen sen-
des gennem klageportalen til Albertslund Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndighe-
den i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for al-
mindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, orga-
nisationer og offentlige myndigheder. Du betaler geby-
ret med betalingskort eller MobilePay i klageportalen. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklage-
nævnets hjemmeside.
 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 
uden om klageportalen, medmindre du forinden er ble-
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vet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet af-
gør herefter, om du kan fritages for at bruge klageporta-
len.

Albertslund Kommunes afgørelse kan endvidere ind-
bringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentliggørelse.

Klagefrist
Klage over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af forslag til kommuneplan nr. 10 skal være 

modtaget senest:
mandag den 29. juli 2019

Du kan læse mere om klagenævnets sagsbehandling på 
Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk.

https://naevneneshus.dk/



