
 

 

 

 
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 
og telefontid Onsdag lukket 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Miljøscreening af 

Forslag til Vandhandleplan for 

Ballerup Kommune 2012 - 2015 

 

 

Baggrund 

Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune 2012-2015 er udarbejdet på bag-

grund af statens Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Vandplan 2.4 Køge 

Bugt. Vandhandleplanen beskriver, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, 

som fremgår af statens vandplaner. 

  

De statslige vandplaner er miljøvurderede, fordi de er omfattet af Lov om miljøvur-

dering § 3, stk. 1. Miljøvurderingen foreligger i rapporterne  

 Miljøvurdering af Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 

 Miljøvurdering af Vandplan 2.4 Køge Bugt  

 

Den sammenfattende miljøvurdering af statens vandplaner lyder således:  

”Vandplanernes miljøpåvirkninger vurderes samlet set som en betydelig gunstig 

påvirkning, også for andre miljøforhold end selve vandmiljøet. De risici og negative 

miljøpåvirkninger, som er påpeget for visse virkemidler er samlet set begrænsede 

og spredte, navnlig set i forhold til de betydelige miljøforbedringer, som iværksæt-

tes med vandplanerne.”  

 

Vandhandleplanen for Ballerup Kommune indeholder:  

 en beskrivelse af, hvorledes Ballerup Kommune vil realisere de statslige vand-

planers indsatsprogram. Denne del af vandhandleplanen er omfattet af miljø-

vurderingen af vand-planerne, og der er kun udført en supplerende vurdering, i 

det omfang, den konkrete gennemførelse af yderligere indsatser antages at 

kunne medføre negative miljøpåvirkninger. 

 supplerende indsatser med anlægskarakter i forhold til Vandplan 5.2 Isefjord og 

Roskilde Fjord og Vandplan 5.4 Køge Bugt. Disse indsatser opfattes som æn-

dringer i forhold til vandplanernes indsatsprogrammer. Derfor er denne del af 

Vandhandleplanen omfattet af Lov om miljøvurdering § 3, stk. 2. 

 

MILJØ OG TEKNIK 

   

 
Rådhuset 

Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 18. marts 2015 

 
Sagsid: 09.00.06-G01-1-15 
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Lovgrundlag 

Bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer ifølge hvilken der skal foretages miljøvurderinger af planer og 

programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Konklusion 

Ballerup Kommune har på grundlag af denne miljøscreening afgjort, at den konkre-

te gennemførelse af vandplanernes indsatsprogram samt de supplerende foran-

staltninger ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Der er derfor ikke anledning til at lave en miljøvurdering af Forslag til vandhandle-

plan 2012-2015 for Ballerup Kommune. 
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Projektbeskrivelse  Forslag til vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup Kommune. 

Resumé af planen el-

ler programmets ind-

hold  

Statens vandplaner rummer et indsatsprogram og retningslinjer.  

 

Indsatsprogrammet beskriver de konkrete handlinger, som 

kommunen skal igangsætte i planperioden for at leve op til måle-

ne i et vandområde. 

 

Retningslinjerne har bindende virkning overfor kommunens fysi-

ske planlægning og administration af sektorlovgivningen. 

 

Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord fastsætter indsatspro-

gram vedr.  

1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider 

2. Fysisk påvirkning af vandløb 

3. Påvirkninger fra punktkilder.  

 

Vandplan for Køge Bugt fastsætter, at der ikke skal gennemføres 

indsatser i oplandet. På grundlag heraf fastlægger Vandhandle-

planen følgende indsatser i prioriteret rækkefølge: 

 

2014: Påbegyndt udarbejdelse af nyt regulativ for  

 Engagerrenden 

 Ballerup Å 

 Råmose Å og regnbetingede udløb 

 Måløv Å 

 Jonstrup Å 

 Sørup Rende 

  

Med disse indsatser bidrager Ballerup Kommune til opfyldelsen af 

målsætninger for søer og vådområder i nabokommunerne. 

 

Ud over de tiltag, som kommunen skal gennemføre i henhold til 

vandplanerne er der truffet beslutning om at søge en række øvri-

ge indsatser gennemført, som ikke er i modstrid med vandpla-

nerne.  

De yderligere indsatser er: Etablering af udpumpningsanlæg i 

Råmose Å for at sikre vandføring i Hove Å. 

Konklusion  Ballerup Kommunes Forslag til vandhandleplan 2012-2015 er 

primært en gennemførelse af det indsatsprogram for Ballerup 

Kommunes område, som fastlægges i Vandplan 5.2 Isefjord og 

Roskilde Fjord samt Vandplan 5.4 Køge Bugt. Disse vandplaner er 

miljøvurderet af staten. 

 

Berørte myndigheder  Furesø Kommune  

Herlev Kommune  

Albertslund Kommune  

Egedal Kommune  

Roskilde Kommune  

Høje-Taastrup Kommune 
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Ved screeningen skal 
konsekvenserne ved 
planens gennemfø-
relse vurderes for 
følgende forhold:  
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Bemærkninger og  
begrundelser for vurderingerne  

Bymiljø & landskab 

1. Grønne områder.  
Fredskov, park, græs-

arealer, støjvolde, sti-
forbindelser etc.  

X      

2. Landskabelig / byar-
kitektonisk værdi. 
Bykerne, villaområde, 

landsby, etc.  

X      

3. Skovrejsning/-
nedlæggelse, etc.  

X      

4. Kulturhistoriske for-
hold.  

Kirkeområder, æl-

dre/typiske,  
bevaringsværdige byg-
ninger  

X      

5. Dyre- og planteliv.  

Mangfoldighed, fauna-
passager,  
bynatur, etc.  

x      

 

6. Fredning og bygge- 
og beskyttelseslinier, 
etc.  

X      

7. Diverse  X      

Forurening  

8. Støjniveau. 
Støj og vibrationer, 
maskin-, ventilations- 
og transportstøj samt 
støj fra børn.  

X      

9. Lys- og reflektions-
gener. 

Belysning, skilte, blan-
ke over-flader, trafik-
lys, etc.  

X      
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10. Luftkvalitet. 
Støv, vanddamp, aero-
soler,  
lugt etc.  

X      

11. Jord.  
Forureningsklasser, 

jordbundsforhold etc.  

X      

12. Grundvand. 
Afstand til vandforsy-
ning/boringer, indvin-
dingsområder etc.  

 X    Vandplanerne udpeger en indsats for grund-
vand i form af flytning af kilde-pladser / 
kompenserende udpumpning på 7 mio. m3 
drikkevand.  

Udpumpningen af grundvand kan evt. foregå 
fra HOFOR’s kildeplads ved Råmose Å i Balle-

rup Kommune. Kildepladsen ved Råmose Å 
ligger opstrøms i Hove Å systemet, hvor der 
er krav til minimumsvandføringen i vandpla-
nen, og udpumpningen vil dermed kunne 
gavne en stor del af vandløbssystemet. 

 
Med Vandhandleplanen vælger Ballerup 
Kommune at opretholde retningslinjerne 
5.1.2, 5,2,11 og 5.3.8 fra Region-plan 2005. 
Det vurderes, at det ikke er i modstrid med 
Vandplanerne, og disse retningslinjer kan 

være nyttige at bibeholde.  

13. Overfladevand. 
Afledning til søer, åer, 
grøft og dræn. Risiko 

for spild med forure-
nende stoffer.  

X      

14. Eksisterende foru-
rening.  
Jordforurening, støjbe-
lastning.  

X      

15. Samlet belastning i 
området.  
Ovenstående under-
punkter samlet set 

 X     

16. Diverse  X      

Ressourceanvendelse  

17. Arealforbrug. 
Udlæg i forhold til stra-
tegier og visioner.  

X      

18. Energiforbrug. 
Opførelse, drift etc.  

X      

19. Vandforbrug. 
Kapacitet, bortledning, 
recirkulation etc.  

 X    Der er i første vandplanperiode 2010 - 2015 
ikke opstillet indsatser for grund-
vandsforekomsterne, der vil kræve ændrin-

ger af den eksisterende vandforsyningsplan.  

20. Produkter, materia-
ler, råstoffer. 
Bæredygtighed, levetid, 
aldring etc.  

X      

21. Affald, genanven-
delse. 
Restprodukter, sorte-
ring,  

genbrug, etc.  

X      

22. Diverse  X      

Befolkning og sikkerhed  
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23. Demografi og so-
cioøkonomiske forhold. 
Arbejdspladser, om-
sætning, bosætning og 
skattegrundlag etc. 

X      

24. Arbejdsmiljø. 

Hensyn, sikkerhed, be-
skyttelse.  

X      

25. Svage grupper. 
Adgangs-, og parke-
ringsforhold, blindeud-

styr etc.  

X      

26. Risikoforhold såsom 

brand, eksplosion, gift-
påvirkning o.l. 
Afstande, hensyn etc.  

X      

27. Skyggevirkninger 
og øvrige naboforhold. 
Nærhed, udsigt, indblik, 
lysindfald etc.  

X      

28. Diverse  X      

Andet 

Intet       

 


