VVM-screeningsafgørelse

Naturstyrelsen Hovedstaden
Boveskovgård
Dyrehaven 6
2920 Klampenborg
Att.: Charlotte Mølgaard

Screeningsafgørelse om, at etablering af parkeringsareal med tilhørende
volde på Flyvestationen ikke er VVM-pligtig

Dato: 14-05-2019
Sags id: 18/20575
Dok.nr.: 67333/19

Furesø Kommune har den 4. april 2019 modtaget en tilrettet VVM-screeningsansøgning fra Naturstyrelsen Hovedstaden om etablering af et parkeringsareal
med tilhørende volde på matr.nr. 11a, Kirke Værløse By.

Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Tlf.: 7235 4000

Afgørelse
Det ansøgte projekt er på grund af voldene omfattet af Lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1, bilag 2, nr. 11 Andre
projekter, b) Anlæg til bortskaffelse af affald.
Furesø Kommune, Natur & Miljø har screenet projektet efter kriterierne i
lovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet og på den baggrund truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet
efter lovens § 21, stk. 1.
Denne afgørelse forældes, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år, efter at den
er meddelt, eller ikke har været benyttet i tre på hinanden følgende år, jf. lovens
§ 39.
Projektbeskrivelse
Det nordøstlige hjørne af Flyvestationen er efter flyvestationens nedlæggelse
udlagt til grønt støttepunkt. Naturstyrelsen ønsker her at anvende et tidligere
værkstedsområde til parkeringsareal, der afgrænses af to, lave volde ud mod
Flyvestationens store sletteområde.
Det ansøgte projekt omfatter ca. 1,5 ha af et tidligere værkstedsområde med asfalt- og grusbelagte veje og pladser foran en nu nedrevet brandstation og værkstedsbygninger. Hullerne efter de nedrevne bygninger er fyldt op med rent byggeaffald og afsluttet opadtil med grus.
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LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-

ter (VVM).

Telefon åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Skriv til os via Digital Post fra
borger.dk og virk.dk
www.furesoe.dk

Der vil ifølge det ansøgte ikke blive foretaget anlægsarbejder eller ske ændringer af arealet, f.eks. ændring af overfladevandets afvanding. Projektet handler
dermed alene om ny anvendelse af arealet til parkeringsplads.
Projektet omfattede i første omfang et lidt større område. Dette er siden reduceret, idet et grønt område i den østligste del er taget ud, efter at det har vist sig, at
en uglekoloni overvintrer i en række grantræer her.
Adgangen for den kørende trafik til parkeringsarealet sker via Sandet, der fører
øst og syd om det kommende parkeringsareal. For at hindre bilkørsel og billys
ind på Flyvestationens store slette område, vil der blive etableret to lave volde
langs sydsiden af Sandet. Voldene vil på denne strækning erstatte et eksisterende trådhegn.
De to volde vil have en samlet længde på ca. 240 m. De vil være 0,7-1 m høje
og 1,5-2 m brede med en hældning på ca. 45 grader. Voldene opbygges af rent
byggeaffald (nedknust beton og tegl) fra forskellige nedrevne bygninger og anlæg på Flyvestationen. De vil eventuelt blive dækket af et lag ren jord.
Anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af de to lave volde vil blive udført efter Furesø Kommunes forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter, 2013.
Plan-, natur- og miljøforhold
Projektområdet ligger i den nordøstlige del af den tidligere Flyvestation Værløse. Dette område er med Landsplandirektiv for den grønne kile gennem Flyvestationen2 udlagt som grønt støttepunkt. Området er omfattet af Furesø Kommuneplan 2017, kommuneramme 16D1, der ligeledes udlægger området som støttepunkt for kultur og fritidsliv samt giver mulighed for, at områdets store befæstede arealer vil kunne bruges til bl.a. parkering.
Området ligger i landzone, i ydre grøn kile og i område, der med Furesø Kommuneplan 2017 er udpeget som værdifuldt landskab og som større sammenhængende landskab. Mod nord og øst grænser projektområdet op til en økologisk
forbindelse, hvis sydvendte skråninger op mod Laanshøj er mulig spredningskorridor for markfirben. Endvidere ligger projektområdet lige i kanten af et regionalt kulturarvsareal med Søndersø, Præstesø og omgivende arealer, ligesom
det udgør en del af Flyvestationen som bevaringsværdigt kulturmiljø.
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Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værlø-

se. 2009.
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Flyvestationen indeholder mange beskyttede naturområder, herunder beskyttede
overdrevsarealer umiddelbart nord og vest for projektområdet. Endelig grænser
projektområdet mod nord og vest op til fredningen af Præstesø, Laanshøj og
Søndersø3.
Hele Furesø Kommune og dermed også projektområdet er beliggende i Område
med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Derudover er et mindre område
nord for projektområdet også udpeget som Nitratfølsomt Indvindingsområde
(NFI).
Det tidligere værkstedsområde er forureningskortlagt på V1 niveau. Arealet er
ved at blive nærmere undersøgt. Hvis det viser sig at være forurenet med risiko
for grundvandet, vil forureningen blive håndteret efter gældende regler.
International naturbeskyttelse4
Det nærmeste internationale Natura 2000-område er nr. 139: Øvre Mølleådal,
Furesøen og Frederiksdal Skov, beliggende ca. 2 km. nord for Flyvestationen.
Der er i projektområdet observeret Brunflagermus og Dværgflagermus, der er
oplistede på Habitatdirektivets bilag IV og dermed beskyttede arter, hvis leveog opholdssteder ikke må ødelægges eller forstyrres. I projektområdet vokser
enkelte buske og mindre træer, som imidlertid ikke er velegnede som leve- og
opholdssteder for flagermus.
Der er ikke registreret forekomst af andre bilag IV-dyre eller plantearter eller
rødliste arter inden for projektområdet.
Projektet vedrører anvendelse af de i forvejen asfalt- og grusbelagte veje, plader
og arealer efter nedrevne bygninger som parkeringsareal. Dette vurderes ikke at
medføre miljøpåvirkninger inden for projektområdet eller påvirke spredningsmulighederne for markfirben eller andre bilag IV-arter i den økologiske forbindelse langs kanten af projektområdet.
Det er således Furesø Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura
2000 området eller bilag IV-arter, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere miljøkonsekvensvurdering af projektet.
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Afgørelse af 25. april 2109 om Fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø.
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Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 om Udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der samt beskyttelse af visse arter.
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Screeningsafgørelse
Furesø Kommune har screenet projektet efter kriterierne på VVM-bekendtgørelsens bilag 6, jf. vedlagte screeningsskema.
Projektområdet er et tidligere værkstedsområde, og etableringen af de to lave
volde og den ændrede brug af områdets vej- og pladsarealer til parkering vil ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger. ud over etableringen af de to, lave
volde etableres der ikke nye anlæg eller byggeri, ligesom der foretages ikke gravearbejde eller ændres på afvandingsforhold eller andet, der kan berøre mulige
fund af fortidsminder i kulturarvsarealet eller den V1 kortlagte, mulige forurening på arealet. Selve anvendelsen af arealet og den dermed forbundne trafik
vurderes heller ikke at påvirke de omgivende landskabs-, natur eller rekreative
værdier.
Projektet forventes således ikke at medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger, hverken på enkelte forhold, samlet set eller i kumulation med andre. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt og kan gennemføres uden udarbejdelse af
miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse.
Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen vil sammen med VVM-anmeldelsen og projektbeskrivelserne blive offentliggjort på Furesø Kommunes hjemmeside.
Klage
Der kan klages Miljø- og Fødevareklagenævnet over screeningsafgørelsen for
så vidt angår retlige spørgsmål, jf. lov om miljøvurderingslovens § 49, stk. 1.
Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som hovedformål.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoeogfoedevareklagenaevnet/, og du logger ind med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
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Når du klager, skal du betale et gebyr, hvis størrelse afhænger af, om du klager
som borger eller som virksomhed/organisation/myndighed. For borgere er gebyret på 900 kr. og for virksomheder/organisationer/myndigheder er gebyret 1800
kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra
modtagelsen af afgørelsen.

Venlig hilsen
Kirsten Meldgaard

Bilag:
Screeningsskema
Kopi til:
Naturstyrelsen Østsjælland, att.: Charlotte Mølgaard, charm@nst.dk
Furesø Museer, museerne@furesoe.dk
Museum Nordsjælland – Hørsholm, post@museumns.dk
Furesø By og Land, v/Poul Lüneborg, poul.luneborg@gmail.com
Friluftsrådet, v/Helle Bomgaard, helle@bomgaard.com;
Danmarks Naturfredningsforening, dnfuresoe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Furesø Lokalafdeling, furesoe@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Furesø Lokalafdeling, furesoe@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, naturbeskyttelsesudvalget, nbu@snm.ku.dk
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Skema til brug for screening (VVM-pligt)
[kriterier iht. bilag 6 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

VVM Myndighed

Furesø Kommune (journalnummer: 18/20575)

Basis oplysninger
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:

Det nordøstlige hjørne af den tidligere Flyvestation Værløse er udlagt til grønt støttepunkt. Naturstyrelsen ønsker her at etablere et
parkeringsareal til brug for områdets rekreative udnyttelse. Parkeringsarealet vil blive placeret på et tidligere værkstedsområde. For at hindre
indkørsel og billys ind over Flyvestationens store sletteområde vil der blive etableret to lange volde langs sydsiden af parkeringsarealet og
Sandet. Voldene vil blive opført af rene materialer fra nedrevne bygninger og anlæg på Flyvestationen.

Navn og adresse på bygherre

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Hovedstaden, Boveskovgård, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg.

Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen Hovedstaden, 72 54 30 01, charm@nst.dk

Projektets placering

Tidligere Flyvestation Værløse. Matr.nr. 11a, Kirke Værløse By.

Projektet berører følgende kommuner

Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse.

Oversigtskort i målestok

Se bilag 1, Oversigtskort 1:5000

Kortbilag i målestok

Se kortbilag i ansøgning

Forholdet til VVM reglerne

Ja

Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

X

Er anlægget opført på bilag 2 til LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

X
Ikke
relevant

Ja

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Bør
undersøges

Nej

Tekst

Anlæggets karakteristika:
1. Arealbehovet i ha:

Det kommende parkeringsareal vil omfatte asfalt- og grusbelagte arealer i et 1,5 ha stort,
tidligere værkstedsområde i Flyvestationens nordøstlige hjørne. Der etableres ikke nye
anlæg eller fortages anlægsarbejde, dvs. projektet omhandler alene ændret anvendelse af
arealet samt etablering af to, lave volde langs Sandet for at forhindre bilkørsel og billys ind
over Flyvestationens store sletteområde.
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Voldene vil være 0,7-1 m høje, 1,5-2 m brede med en hældning på 45 grader og have en
samlet længde på ca. 240 m, dvs. omfatte ca. 420 m2. Voldene vil blive opbygget af op til
480 m3 rene materialer fra nedrevne bygninger og anlæg på Flyvestationen og eventuelt
dækket af et lag ren jord.
2. Er der andre ejere end Bygherre?

X

3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3

Se pkt. 1.

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:

Se pkt. 1.

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:

X

Råstoffer – type og mængde:
Mellemprodukter – type og mængde:
Færdigvarer – type og mængde:
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:

X

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:

X

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:

Det tidligere værkstedsområde kan umiddelbart anvendes til parkeringsareal uden
anlægsarbejder, da området allerede i dag er belagt med asfalt og grus på de tidligere veje,
pladser og tomterne efter de nedrevne bygninger.

I anlægsfasen:
I driftsfasen:

Voldene vil blive opbygget af sorteret, rent byggeaffald (beton og tegl) fra nedrevne
bygninger og anlæg på Flyvestationen, jf. VVM-screeningsafgørelse af 27. marts 2018 for
deponering af beton på Flyvestationen. Bygningerne og anlæggene er forud for
nedrivningen blevet miljøsaneret, bl.a. med afrensning af malede overflader. Efter
nedrivningen er der foretaget renhedskontrol (prøvetagning og analyser) af byggeaffaldet.
Voldene vil evt. blive dækket af ren jord.

X
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:

X

I anlægsfasen:
I driftsfasen:

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet:

X

2

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:

Projektet medfører ingen affaldsmængder, men er i sig selv en nyttiggørelse af rent
byggeaffald fra nedrevne bygninger og anlæg på Flyvestationen.

Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand:
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af
bestående ordninger:

X

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:

X

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:

X

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:

X

Se pkt. 13.

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:

X

Se pkt. 13.

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:

X

Se pkt. 13.

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:

X

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:

X

Projektet vil være omfattet af Furesø Kommunes Forskrift for udførelse af bygge- og
anlægsarbejder, 2013.

Anlæggets placering
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende
arealanvendelse:

X

Projektet omhandler ændret anvendelse af et tidligere værkstedsareal, der fremover vil
blive brugt som parkeringsareal.
De to volde erstatter et eksisterende hegn langs sydsiden af vejen, Sandet.
Området er omfattet af Landsplandirektiv for den grønne kile gennem Flyvestationen. Dette
udlægger Flyvestationens nordøstlige hjørne med projektområdet til grønt støttepunkt, dvs.
at anvendelsen af området til offentligt parkeringsareal samt voldene langs Sandet er i
overensstemmelse med landsplandirektivet.

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for
området:

X

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:

X

Området er ikke lokalplanlagt.
Se pkt. 20.
Projektområdet er omfattet af Furesø Kommuneplan 2017, Kommuneplanramme 16D1, der
udlægger områdets anvendelse til offentlige og rekreative formål: støttepunkt for kultur og
fritidsliv, og som anfører, at områdets store, befæstede arealer vil kunne brugs til bl.a.
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parkering.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og
lokalplaner:

X

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af
områdets råstoffer og grundvand:

X

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:

X

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:

Det fremtidige parkeringsareal er forureningskortlagt på V1 niveau. Den mulige forurening
vil blive undersøgt nærmere. Hvis det viser sig at være forurenet med risiko for
grundvandet, vil forureningen blive håndteret efter gældende regler. Projektet omfatter i sig
selv ikke egentlige anlægsaktiviteter som gravearbejde og lignende og vil således ikke
berøre mulig forureninger. Disse, V1kortlagte forureninger er ved at blive undersøgt
nærmere. Skulle det vise sig, at der er tale om forureninger med risiko for grundvandet, vil
disse blive håndterer efter gældende regler.

X

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:

X

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af
reservater eller naturparker:

X

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:

Projektområdet ligger ca. 30 m syd for byzone, omfattet af lokalplan 122: Ny
boligbebyggelse i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj. Projektet medfører ikke behov
for at ændre eller begrænse anvendelsen af naboarealerne hverken mod nord eller øvrige
områder.

X

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede
områder –
Nationalt:

X

Det kommende parkeringsareal grænser mod nord og vest direkte op til den nye, udvidede
Præstesø fredning. Anvendelsen af det tidligere værkstedsområde til parkeringsareal
vurderes dog ikke at berøre eller på anden måde påvirke det fredede område.
Det samme gælder for de mange forskellige overdrevsområder, som omkranser
projektområdet.

X
Internationalt (Natura 2000):

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og
Frederiksdal Skov, der er beliggende omkring 2 km nord og øst for projektområdet.
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Der er i projektområdet observeret Brunflagermus og Dværgflagermus. Derudover er der i
områderne uden for projektområdet observeret Brunflagermus, Dværgflagermus
Troldflagermus og Vandflagermus. Projektområdet indeholder enkelte træer, men disse
vurderes ikke at være egnende som leve- eller opholdssteder for flagermus.

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV
(X)

Projektområdet grænser mod nord og øst op til en udpeget mulig spredningskorridor for
markfirben, der ligesom flagermusene er beskyttet bilag IV-art.
Det påtænkte parkeringsareal er allerede i dag befæstet, og dets anvendelse som
parkeringsareal vurderes ikke påvirke Natura 2000 området eller at forringe eller ødelægge
de mulige leve- og opholdssteder eller spredningsmuligheder for markfirben eller andre
krybdyr og padder.

Forventes området at rumme danske rødlistearter:

X
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

X

Furesø Kommune har ikke kendskab til forekomst af andre, beskyttede bilag IV dyre- eller
plantearter eller af danske rødlistearter i eller nær projektområdet.

Der ændres ikke på afvandingsforholdene for overfladevand.

Overfladevand:
X
Grundvand:

Naturområder:
Boligområder (støj/lys og Luft):

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:

Hele Furesø Kommune og dermed også projektområdet er udpeget som Område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det påtænkte parkeringsområde er
forureningskortlagt på V1 niveau, men da der ikke foretages grave- eller andet
anlægsarbejde på området, vurderes projektet ikke at medføre risiko for eventuel
forurening af grundvand.

X
X
X

Projektområdet er beliggende i rekreativt område i landzone, men ca. 100 m fra kommende
boligbebyggelse.

33. Kan anlægget påvirke:
Historiske og kulturelle landskabstræk:

X

Arkæologiske værdier/landskabstræk:

X

Æstetiske landskabstræk:

X

Flyvestationen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, hvis bygninger, anlæg og
store sletteområde fortæller Flyvestationens militære historie. Nedrivningen af de tidligere
værkstedsbygninger er en forringelse af denne historie. Nedrivningen af bygningerne er
gået forud for det aktuelle projekt og indgår af den grund ikke i screeningen af dets mulige
miljøpåvirkninger.

Den østlige del af Flyvestationen indgår i et regionalt kulturarvsareal rundt om Søndersø og
Præstesø pga. bopladsfund fra ældre og yngre stenalder.
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Flyvestationen er med Furesø Kommuneplan 2017 udpeget som værdifuldt landskab.

Geologiske landskabstræk:

Anvendelsen af det tidligere værkstedsområde til parkeringsareal vil ikke ændre på eller
påvirke historiske eller kulturelle landskabstræk, arkæologiske værdier/landskabstræk,
æstetiske eller geologiske landskabstræk. De nye volde langs Sandet vil ikke syne af noget
i landskabet eller forstyrre Flyvestationen som kulturmiljø. Voldene ligger oven på jorden og
vil dermed heller ikke berøre arkæologiske lag.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den
forventede miljøpåvirkning:

X

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):

X

36. Er der andre kumulative forhold?

X

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?

X

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:

X

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –

X

Enkeltvis:

Projektet omfatter anvendelsen af et asfalt- og grusbelagte areal til parkeringsareal samt
etablering af to lange volde opbygget af rene materialer. Hverken anvendelsesændringen til
parkeringsareal eller etableringen af voldene forventes at medføre miljøpåvirkninger,
hverken enkeltvis, samlet set eller i kumulation med øvrige forhold.

Eller samlet:

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:

X

Se pkt. 42.
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44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:

X

45. Er påvirkningen af miljøet –

X

Varig:

Se pkt. 42.

Se pkt. 42.

X

Hyppig:
Reversibel:

X

Voldene placeres oven på terræn, der kan retableres, hvis voldene fjernes.

Konklusion
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der
er VVM-pligtigt:

Dato: Den 14. maj 2019

X

Der er tale om et beskedent projekt med anvendelse af allerede asfalt- og grusbelagte
arealer til parkeringsplads samt etablering af to, lave volde til erstatning for et trådhegn, der
nedtages. Projektet forventes ikke at medføre negative miljøpåvirkninger og er dermed ikke
VVM-pligtigt og kan gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og VVMtilladelse.

Sagsbehandler: Kirsten Meldgaard
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Parkeringsareal og volde ved Sandet

OPDATERET 4/4-19

Bilag 1
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Der er ansøgt om landzonetilladelse til at ibrugtage et areal på
1,5 ha til parkering og samtidigt etablere volde langs vejen til
Nationalmuseets hangar 46 (se kort og ansøgning).
Parkering vil foregå på arealerne, der tidligere var
”værkstedsområde” og består af en kombination af
asfaltbelægning og grusbelægning. Arealet anvendes som det
er, så der er ikke påtænkt egentlige anlægsaktiviteter. Adgang
til parkeringspladsen vil være fra vejen Sandet.
Jordvoldene vil fungere som en barriere mod ulovlig motorkørsel
og samtidig hindre, at evt. lysforurening fra billygter vil kunne
ses på den store slette.
Det drejer sig om to strækninger på i alt ca. 240 m. Voldene vil
blive etableret i en højde på ca. 0,7-1 m, en bredde på 1,5-2 m
og en hældning på ca. 45 grader.
Voldene vil blive etableret af sorteret, rent knust beton fra
nedrivningen af bygninger på flyvestationen.
Denne brug af ren knust beton er omfattet af
restproduktbekendtgørelsen. Øverst vil der evt. blive udlagt et
lag ren jord.
Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Hovedstaden,
Boveskovgård, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, HST@nst.dk
Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen Hovedstaden, Boveskovgård,
Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, tlf. 72 54 30 01,
charm@nst.dk
Flyvestation Værløse, matr. Kirke Værløse By, Værløse 11a

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug
angives anlæggets geografiske placering angivet ved
koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i
bredde/længde (WGS-84 datum).
Projektet berører følgende kommune eller kommuner
Furesø Kommune
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan
tænkes påvirket af projektet)
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. Oversigtskort er vedhæftet i 1:2.000
For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke
for strækningsanlæg).
Forholdet til VVM reglerne
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektets karakteristika
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet
omfatter angives navn og adresse på de eller den

Målestok angives: 1:10.000

Ja Nej
X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet
på bilag 1:
X X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2, pkt. 11 b)
Anlæg til bortskaffelse af affald.
Tekst

pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det
fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Projektet ændrer ikke på mængden af befæstet areal.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med
projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder
i forbindelse med projektet

Der ønskes etableret jordvolde fordelt på to strækninger på i alt
ca. 240 m. Voldene vil blive etableret i en højde på ca. 0,7-1 m,
en bredde på 1,5-2 m og en hældning på ca. 45 grader.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i
anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
Projektets karakteristika
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud
samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen

Der er ikke behov for råstoffer. Der benyttes lokalt
forekommende ren, knust beton i stedet for at bruge primære
råstoffer. Der vurderes at skulle bruges op til 480 m3.
Projektet generer hverken spildevand eller berører regnvand.
Anlægsperioden bliver formentlig i 2019 eller 2020 afhængigt af
økonomi og tilladelser.

Dvs. projektets maksimale udstrækning vil være ca. 480 kvm og
max. 1 m højt.

Tekst
Den knuste beton er beliggende lokalt, så der bliver ingen kørsel
på offentlig vej med materialer.
Overlag af ren jord vil forsøges skaffet lokalt af hensyn til at
minimere transport og gener heraf.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i Projektet genererer intet affald.
driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
Projektets karakteristika
Ja Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig
X
vandforsyning?
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke
standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?
vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFX Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
dokumenter?
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter?
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner?
Projektets karakteristika

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREFdokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
X

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Ja Nej Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BATkonklusioner?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BATkonklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
X
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt
lokalt fastsatte støjgrænser?
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt
X

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og

lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer?
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, X
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer?
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger,
X
regler og bekendtgørelser om luftforurening?

begrundelse for overskridelsen

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
Projektets karakteristika

X

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de
pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Ja Nej Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede
lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

X

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

X

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
Projektets placering

X

Ja Nej Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle
formål?

Hvis »nej«, angiv hvorfor: Området ikke er lokalplanlagt,
men det er omfattet af landsplandirektiv, der udlægger
området her til grønt støttepunkt.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende
bygge- og beskyttelseslinjer?

X

26. Indebærer projektet behov for at begrænse
anvendelsen af naboarealer?
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for
anvendelsen af udlagte råstofområder?

X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?
Projektets placering

X

X

Ja Nej Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og
mere end 20 m bredt.)

X

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
realiseringen af en rejst fredningssag?

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald
hvilke?
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede
område.

Hvis »ja« angiv hvilke:

Ca. 40 m

X
Ca. 20 m

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand
eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller
fysiske ændringer af vandområder eller
grundvandsforekomster?

Ca 1,7 km til det udvidede Natura2000-område ”Øvre
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal skov. Distancen er fra
parkeringspladsen og til Jonstrupvang.
X

36. Er projektet placeret i et område med særlige
drikkevandinteresser?

X

37. Er projektet placeret i et område med registreret
jordforurening?

X

38. Er projektet placeret i et område, der i
kommuneplanen er udpeget som område med risiko for
oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?
Projektets placering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i
området, der sammen med det ansøgte må forventes at
kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet
(Kumulative forhold)?
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre
nabolande?

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

Jordvolden etableres på ikke kortlagt område, mens
selve parkeringspladsen er beliggende på et område,
som er V1-kortlagt grundet Forsvarets tidligere brug.
X

X

Ja Nej Tekst
X

X

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har
foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og
de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå,
forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige
skadelige virkninger for miljøet?
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato:___4/4-19__________________ Bygherre/anmelder:_Charlotte Mølgaard__________________________________
Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Revideret kort
Landzonetilladelse til ibrugtagning til
parkeringsplads
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Blå streg: Jordvolde
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