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Afgørelse - screening for miljøvurdering af Risikostyringsplan 
for stormflod 2021-2027 
 
Planer, der fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelse, skal screenes for om 
hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af de pågældende planer, jf. lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter1. Screeningen 
foretages med henblik på at vurdere den mulige væsentlighed af planen eller pro-
grammets indvirkning på miljøet. 
 
Samlet vurdering 
Greve Kommune har foretaget en screening af forslag til Risikostyringsplan for 
stormflod 2021-2027 og har afgjort, at det ikke vil have en væsentlig virkning på 
miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering af planer. 
 
Derfor er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af ri-
sikostyringsplanen. I screeningen er anvendt et skema med de relevante miljøpa-
rametre, som fremgår af lovens bilag 3, og resultaterne af høringerne efter § 32. 
 
Høring af screening hos relevante myndigheder 
Greve Kommune vurderer, at de myndigheder, der kan forventes at blive berørt af 
planen vil være sammenfaldende med myndigheder, som bliver hørt ved offent-
liggørelse af forslag til risikostyringsplanen. Udkast til screeningsafgørelsen har 
været sendt i høring, jf. § 32, samtidig med risikostyringsplanen med samme frist 
for bemærkninger som for risikostyringsplanen. Fristen for at afgive høringssvar er 
den 23. juni 2021. Der er ikke indkommet høringssvar til denne screeningsafgørel-
se ofr miljøvurdering. 
 
Klagevejledning 
Afgørelser truffet i følge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter kan påklages. Der kan klages over kommunens afgørelse om 
ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne ifølge miljøvurderingsloven. 
 
Planklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse 
af afgørelsen. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

 
1 lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 
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Screening 
Planer skal screenes tidligt i processen for om planen vil have indvirkning på miljøet. Dette gennemføres i en 
indledende screening af planforslaget i trin 1, og efterfølgende i en vurdering af planens indvirkning på miljøet i 
forhold til om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering trin 2, jf. miljøvurderingsloven, § 2, stk. 1.  

Trin1 - Indledende screening 
 

Spørgsmål 

 

Ansvar Ja Nej Bemærkninger 

Giver planen mulighed for an-
læg, der er omfattet af lovens 
bilag 1 eller 2? 

  x Planen indeholder en nærmere under-
søgelse af hvordan strandvejen kan an-
vendes som barriere til kote 2,8 m, 
men planen giver ikke mulighed for an-
læg. 

Har projektet indvirkning eller 
relevans for andre projekter 
og aktiviteter, eller anden 
planlægning? Fx hvis planen 
vil få væsentlig indflydelse på 
gældende Spildevandsplan. 

  x  

Kan planen påvirke et inter-
nationalt beskyttelsesområ-
de? 

  x Planen indeholder ikke tiltag, der vur-
deres at kunne påvirke et Natura2000 
område. 

 

Planen omfatter kun anven-
delsen af mindre områder på 
lokalt plan eller indeholder 
det kun mindre ændringer af 
de eksisterende planmæssige 
rammer? 

 X  

 

 

 

Trin 2 - Vurdering af planens indvirkning på miljøet 
Ved vurdering af hvorvidt miljøet påvirkes væsentligt benyttes bilag 3 i miljøvurderingsloven. 

Ikke relevant: Miljøet påvirkes ikke ved nyt plangrundlag. Der skal ikke udarbejdes en miljøvurdering. 

Vurderes ikke: Der kan redegøres for at miljøet ikke påvirkes væsentligt. Der skal ikke udarbejdes en 
miljøvurdering. 

Bør vurderes: Det skal vurderes hvorvidt miljøet påvirkes væsentligt, da der kan være risiko for dette. 
Der skal derfor udarbejdes en Miljøvurdering. 
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Miljøpara-
metre 

Bør indvirk-
ningen på mil-
jøet på føl-
gende miljø-
parametre 
vurderes 
yderligere? 

Ikke relevan
t 

V
u

rd
eres ikke yderlig

e
re

 

B
ø

r vurde
re

s 

Bemærkninger An-
svar 

Klima      

Klimatiske fak-
torer 

 x  Planen skal beskytte mod ændringer i klimaet, men indehol-
der ikke i sig selv tiltag der i væsentlig grad påvirker klimaet. 

 

Befolkning      

Menneskers 
sundhed 

 x    

Svage grupper  x    

Tilgængelighed  x    

Sikkerhed og 
tryghed 

 x   

 

 

Natur      

Biologisk mang-
foldighed 

 x    

Fauna (f. eks. 
Bilag 4-arter) 

 x    

Flora  x    

Indhold af bio-
toper 

 x    

Fredning og 
beskyttelse (f. 
eks. NBL §3) 

 x  En eventuel kommende hævning af strandvejen, som indre 
barriere, vil ikke påvirke beskyttet natur. Når der i samarbej-
de med Strandparken og øvrige kommuner ind mod Køben-
havn skal findes løsninger på et fremtidigt beskyttelsesni-
veau, er det væsentligt at strandparkens naturkvaliteter sik-
res. 

 

Forurening      

Støj og vibrati-
oner 

x     

Luft x     

Jordbund x     

Jordarealer x     

Grundvand x   Der er ikke væsentlige grundvandsinteresser i kystzonen.  
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Overfladevand  x  Det er vigtigt, at regnvand kan pumpes ud i tilfælde af storm-
flod, hvorfor behov for dette vil indgå som del af den løbende 
klimatilpasning af kommunen. Der er allerede en del pumpe-
stationer i Greve Kommune på regnvandssystemet og behov 
for nye bliver vurderet i fht. klimatilpasning af regnvandssy-
stemet. 

 

Spildevand  x  Det er vigtigt, at spildevand kan pumpes ud i tilfælde af 
stormflod, hvorfor behov for dette vil indgå som del af drøf-
telser om beredskabsniveau og ved kommende renoveringer 
af spildevandssystemet. Som det er nu kan spildevand tryk-
kes ud fra rensningslægget i Mosede. 

 

Ressourcer      

Energiforbrug x     

Vandforbrug x     

Andet forbrug  x  Der vil være et mindre forbrug af ressourcer til en evt. barrie-
re ved strandvejens lavere liggende områder.  

 

Affald, genan-
vendeligt 

 x    

Affald, ikke 
genanvendeligt 

 x    

Trafik      

Sikker-
hed/tryghed 

 x    

Trafikmønstre  x  Barriere ved strandvejen vil blive vurderet nærmere under 
undersøgelse og projektering af mulige løsninger. 

 

Støj og vibrati-
oner 

x     

By & Land-
skab 

     

Landskab  x    

Arkitektur  x    

Kulturarv  x    

Kirker og deres 
omgivelser 

x     

Arkitektonisk og 
arkæologisk arv 

x      

Diverse      

Materielle go-
der 

 x  Formålet med planen er primært at beskytte samfundsmæs-
sige værdier såsom bygninger, infrastruktur, kulturarv mm. 
Tiltagene vil samtidig tilgodese naturmæssige og rekreative 
interesser.  
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Større menne-
ske- og natur-
skabte katastro-
ferisici og ulyk-
ker 

 x  Formålet med planen er at imødegå øget risiko for skader 
ved stormflod, hvorfor tiltag er rettet mod dette.  

 

Indbyrdes for-
hold mellem 
førnævnte pa-
rametre 

 x    

Vurderes det på baggrund af vurdering af planens indvirkning på miljøet om planen skal Miljø-
vurderes? 

 

Miljøvurde-
ring? 

Ja Nej Udført af:  

Miljø & Byg den 30. oktober 2020 

Karen Knudsen & Tommy Koefoed 

 

 x  

Det er Greve Kommunes vurdering, at planen ikke skal miljøvurderes.  

 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Tommy Koefoed 

Civilingeniør 

 


