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Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for projekt til 

anlæg af regnvandsbassin i PH Park 
 

 

 

1. Ansøgning 

Hørsholm Kommune har d. 21. september 2021 modtaget en ansøgning om VVM-

screening for etablering af et vådt regnvandsbassin i det nye PH Park, matrikel 7a, 

Usserød By, Hørsholm, som skal modtage tag- og overfladevand for befæstede arealer i 

PH-Park, samt vejvand fra et område syd for PH Park. 

 

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens1 bilag 2, punkt 10. g ”Dæmninger og 

andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet 

af bilag 1)”, samt punkt 11. c ”rensningsanlæg”. 

 

2. Screeningsafgørelse og lovgrundlag 

Hørsholm Kommune vurderer, at bassinet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger 

hverken i anlægsfasen, i driftsfasen eller i samspillet med andre projekter i 

området. Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt, og det kan igangsættes og 

gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. 

 

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 211, og hviler på de 

oplysninger, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen, samt oplysninger 

modtaget ifm. ansøgning om udledning af tag- og overfladevand for det aktuelle 

projekt. Begge ansøgninger vedlægges som bilag til denne afgørelse (bilag 1 og bilag 2). 

 

 

 
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM)  
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3. Vurdering 

Vurderingen er baseret på de kriterier som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6. 

Overordnet er projektet vurderet ud fra tre hovedkriterier: 

 

– anlæggets karakteristika, 

– anlæggets placering og 

– den potentielle miljøpåvirkning 
 

I vurderingen af projektet, har Hørsholm Kommune særligt lagt vægt på følgende 

forhold, som angivet i ansøgningen: 

 

– Projektet giver ikke anledning til støj, støv eller lugtgener, hverken i 

anlægsfasen eller efter færdiggørelse. 

– Projektets placering påvirker ikke naturarealer eller beskyttede arter, og kan 

indeholdes indenfor gældende lokalplan. 

– Projektet påvirker ikke vandområder eller grundvand væsentligt, da bassinet 

etableres med fast bund, og med tilladelige udledningsmængder. Udledning fra 

det færdige bassin vurderes mere uddybende i bassinets udledningstilladelse. 

– Overskudsjord bortskaffes efter gældende regler. 
 

4. Generelle bemærkninger 

Afgørelsen er ikke en tilladelse til projektet, men alene en forudsætning 

for, at projektet lovligt kan påbegyndes. 

 

Afgørelse bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er 

meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

5. Klageret 

Denne afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er 

miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 

vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 

100 medlemmer. 

 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af 

screeningsafgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på 

Klageportalen med NEM-ID/MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

http://www.naevneneshus.dk/
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Hørsholm Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr 

på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder.   

 

På Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. Hvis 

kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i 

nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelse.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune videresender herefter din 

anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 

betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk. 

 

6. Bilag 

- VVM ansøgningsskema 

- Kortbilag jf. ansøgning 
 

Afgørelsen offentliggøres dags dato på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Kopi af 

tilladelsen er desuden sendt til: 

- Novafos A/S: novafos@novafos.dk, sdj@novafos.dk og lija@novafos.dk 

- Rambøll, att. Martin Christensen: mc@ramboll.dk 

- Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

- Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

- Naturstyrelsen: nst@nst.dk  

- Sundhedsstyrelsen/Embedslægen: hvs@sst.dk  

 

Venlig hilsen 

   
Kristine Dyrnum 
Spildevandsmedarbejder 
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