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Afgørelse om VVM-pligt 
 
Team miljø har modtaget ansøgning om udførelse af vandløbsrestaurering 
af Flakvad Rende fra kommunens Vej og Park afdeling. Som et led i 
myndighedsbehandlingen skal projektet VVM-screenes. 
 
Team Miljø vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og 
derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). 
 
Baggrund 
Hørsholm Kommunes Vej og Park afdeling ønsker at udføre 
vandløbsrestaurering af Flakvad Rende Det overordnede mål med 
projektet er at skabe god økologisk tilstand på vandløbsstrækningen 
(vandområde o5504) ved at benytte virkemidlet ”Udlægning af groft 
materiale” som strækningen er udpeget til i Vandområdeplan 2015-2021 
jf. BEK nr. 449 af 11/04/2019 Miljøstyrelsen (2019). 
 
Projektet er beskrevet i forundersøgelsen som er vedlagt som bilag 1. 
 
Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i 
miljøvurderingsloven1 (Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 
kanalbygning og regulering af vandløb) og det skal derfor vurderes, 
hvorvidt projektet kan antages at medføre væsentlige miljømæssige 
påvirkninger. 
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Projektet 
Projektet er nærmere beskrevet i forundersøgelsen (bilag 1).  

Oversigtskort 
 

 
Figur 1: Oversigtskort over indsatsstrækning o5504 i Flakvad Rende/Ulvemose Rende. 
Strækningen er vis med grøn linje. 

 
VVM-screening og vurdering 
Hørsholm Kommune, Team Vej og Park har indsendt VVM-screening (bilag 
2). 
 
Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder samt bilag IV 
arter 
Indsatsen i Flakvad systemet ligger omkranset imod vest og syd af Natura 
2000 området 259, Folehave Skov.  
Stor vandsalamander er den eneste bilag IV art, udover flagermus, der er 
registreret i nærheden af projektområdet.  
I september 2020 er der registreret 10 individer i nærheden af Rungsted 
Havn ca. 700 m. fra projektområdet. I 2007 er der fundet 6 individer i 
Hørsholm ca. 2 km fra projektområdet og i oktober 2020 er der fundet et 
dødt individ ca. 2 km syd for projektområdet.  
Stor vandsalamander er almindelig i hele landet. Forår og sommer lever 
den i vandhuller, hvor den parrer sig og lægger æg. Resten af året lever 
den på land, mest i skov og haver. Stor vandsalamanders levesteder og 
rasteområder på land ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode 
skjulesteder (grene, sten, o. lign.), gerne med store mængder af dødt ved 
under naturligt henfald. Størstedelen af bestanden opsøger levesteder 
inden for få hundrede meter fra ynglestederne, men enkelte individer kan 
vandre op til 1 km. Det ene fund ved Rungsted Havn ligger inden for denne 
afstand og det er muligt at stor vandsalamander kan benytte Flakvad 
Rende som spredningskorridor. 
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Der kan forekomme flere arter af flagermus i området som kan benytte 
vandløbet til fouragering og ledelinje i landskabet. Flagermus kan desuden 
benytte større, gamle træer med huller til at yngle i og til overvintring. 
 
Hørsholm Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ 
påvirkning af Natura 2000 området og dets udpegningsgrundlag eller 
tilstedeværelse af eventuelle bilag IV arter. 
 
Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser 
Som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse, medfører ændringerne gode 
og varierende fysiske forhold med grus og stenbund. Samtidig udnyttes 
vandløbets naturlige fald bedre, strømmen øges og vandløbet forvendtes 
at blive selvrensende. Det forventes derfor, at de natur- og miljømæssige 
forhold i vandløbet vil blive forbedret ved projektets realisering. 
Da der ikke nævneværdigt ændres på faldforhold og dimensioner, vil der 
ikke ske negative ændringer i de afvandingsmæssige forhold omkring eller 
op- og nedstrøms projektområdet. 
Projektet tager hensyn til de mange drænudløb fra golfbanen. 
 
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Samlet set er projektet af mindre, lokal geografisk udstrækning med yderst 
begrænsede påvirkninger af det omkringliggende miljø. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke miljøet negativt. Projektet vil 
være naturforbedrende, men af underordnet betydning i forhold til VVM. 
På baggrund af VVM-screeningen, vurderer vi, at projektet ikke vil påvirke 
miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
efter miljøvurderingsloven. 
 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune, Team Miljø har på baggrund af den indsendte 
ansøgning gennemført VVM-screening efter kriterierne i 
miljøvurderingslovens1 bilag 6. Kommunen har efter miljøvurderingslovens 
§ 21 truffet afgørelse om, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. 
Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt og kan gennemføres uden 
udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport 
 
Klagevejledning 
Klagevejledning til miljøvurderingsloven, bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Hvad kan der klages til Miljø-og Fødevareklagenævnet over? 

 Afgørelser efter § 21, for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), LBK nr 1976 af 27/10/2021 
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Hvem kan klage? 
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald, 
 Landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har 

at beskytte natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, og har vedtægter og 
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer. 
 

Miljø-og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers 
og organisationers klageberettigelse. 
 
Frist for at indgive klage 
Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden senest 4 uger fra 
den dag, afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en 
helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag. Offentliggørelse 
sker på kommunens hjemmeside, www.horsholm.dk.  
 
Hvordan klager man? 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk,  ligesom du plejer, typisk med NEM-
ID/MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager skal du som privatperson, betale et gebyr på 
kr. 900 kr., som virksomhed/organisation skal du betale 1800 kr. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Indbringelse for domstolene 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal der ske inden 6 
måneder fra den endelig afgørelse. 
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Har du spørgsmål? 
Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 4849 2571 eller e-mail 
tva@horsholm.dk, hvis du har spørgsmål til dette brev. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Bilag: 

 Bilag 1: Forundersøgelse - Flakvad Rende (WSP, 2021) 
 VVM-Screening (Hørsholm Kommune, Vej og Park, 2022) 

 
 
Kopi til 

 Lodsejere af de berørte ejendomme, samt 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og lokalafdeling, 

dnhoersholm-sager@dn.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og lokalafdeling 

hoersholm@dof.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Fiskeristyrelsen, mail@fiskeristyrelsen.dk  
 Hørsholm Kommunes grønne råd v. fungerende formand, 

rupe0404@gmail.com  
 Hørsholm & Omegns Lystfiskerforening, flemming@holf.dk  
 Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  
 Naturstyrelsen Hovedstaden, hst@nst.dk  
 Bæredygtigt landbrug, jura@baeredygtigtlandbrug.dk 
 Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
 Friluftsrådet Nordsjælland nordsjaelland@gmail.com  

 

  
Troels Vastrup 
Civilingeniør 

 

 
 

 


