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Screeningsnotat 
Miljøscreening af Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 
2021-2027 
 
En miljøscreening af Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 2021-2027 skal afklare, 
om der er behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af planen, jf. Lov om Miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).  
 
Vurderingen skal kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges set i betragtning 
af planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. 
 
En risikostyringsplan fremlægger på et overordnet niveau mål, mulige tiltag og eventuelle 
sikringsniveauer for beskyttelse mod oversvømmelse fra hav. Screening af Forslag til 
Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 2021-2027 er derfor foretaget på et overordnet niveau. 
 
Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 2021-2027 er udarbejdet på grundlag af en af 
Kystdirektoratet udarbejdet skabelon, og er derfor tilpasset seneste lovgivning, herunder statslig og 
regional planlægning og myndighedsområder, som kommunen er ansvarlig for.  
 
Der beskrives ikke konkrete projekter eller planer for fysiske ændringer i Forslag til Risikostyringsplan 
for Vallensbæk Kommune 2021-2027, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og der 
fastlægges ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der udløser en VVM. Forslag til 
Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 2021-2027 vil heller ikke kunne påvirke internationale 
naturbeskyttelsesområder. 
 
Screeningen er foretaget på de justeringer, der er sket i forhold til seneste Risikostyringsplan for 
Vallensbæk Kommune – Køge Bugt (Oktober 2014). Der er fokuseret på generelle og overordnede 
forhold, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Beslutning 
I henhold til ’Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter’ (LBK nr. 973 af 
25. juni 2020) skal kommunen gennemføre en vurdering af, om en plan, et program eller et konkret 
projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Efter Afsnit II, § 10 skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt planen er omfattet af kravet om 
miljøvurdering. Ved afgørelsen skal kommunen inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og 
resultaterne af høringerne efter § 32. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen 
træffes endelig afgørelse om, hvorvidt planen er omfattet af kravet om miljøvurdering 
 
På baggrund af screeningen har forvaltningen vurderet, at Forslag til Risikostyringsplan for 
Vallensbæk Kommune 2021-2027 ikke er omfattet af lovens krav om en miljøvurdering. 
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Vallensbæk Kommune i Køge Bugt - risikoområde  

 
Screeningsafgørelse 
Vallensbæk Kommune har gennemført en miljøscreening af Forslag til Risikostyringsplan for 
Vallensbæk Kommune 2021-2027 i overensstemmelse med Lov om Miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM) for at kunne tage stilling til, om der var behov for at foretage 
en miljøvurdering. Screeningen er foretaget på de justeringer, der er sket i forhold til 
Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune – Køge Bugt (Oktober 2014), som ikke er af redaktionel 
eller af mindre væsentlig karakter. 
 
På baggrund af screeningen er det vurderet, at Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk 
Kommune 2021-2027 ikke er omfattet af lovens krav om en miljøvurdering. 
 
Ved screeningsafgørelsen er der lagt vægt på, at Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk 
Kommune 2021-2027 
 

 ikke fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2, 
 ikke påvirker internationale beskyttelsesområder, og 
 ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (det brede miljøbegreb). 
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Projektbeskrivelse Risikostyringsplanen er kommunalbestyrelsens afdækning af mål og 
mulige tiltag i arbejdet med at beskytte kystarealer mod 
oversvømmelse fra hav. 
 
Den fremlægger på overordnet niveau mål og mulige tiltag for 
arbejdet med beskyttelse mod oversvømmelse fra hav og er et 
administrationsgrundlag for arbejdet i planperioden. 
 
Risikostyringsplanen er lovpligtig jf.  EU’s oversvømmelsesdirektiv 
(direktiv 2007/60/EF) og Bekendtgørelse nr. 121 af 2/2/2010 – 
bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra 
havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.  
 
Risikostyringsplanen revideres hvert sjette år. 
 

Sagsnummer 20/2063 
 

Resumé af planen / 
programmets indhold 

Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 2021-2027 er 
blevet opdateret i forhold til nye data og nye mål. Der er lavet en 
delvis revision af planen, men der er ikke sket væsentlige ændringer 
eller er kommet nyt indhold til, der væsentligt afviger fra eller ikke er 
i tråd med den gældende risikostyringsplan.  
 
Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 2021-2027 
påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder.  
 

Miljøpåvirkninger Ændringer i forhold til gældende risikostyringsplan er blevet screenet 
på de miljøparametre, der indgår i screeningsskemaet. Der vurderes 
på både positive og negative effekter af planforslaget ud fra ’det brede 
miljøbegreb’.  

Der er i risikostyringsplanen ingen projekter eller planer, der griber 
ind i kystlandskabets morfologi. Det kan komme i senere projekter, og 
de pågældende projekter eller anlæg skal så screenes. 
 

Konklusion og 
begrundelse 

Forslag til Risikostyringsplan for Vallensbæk Kommune 2021-2027 
forventes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes 
derfor ikke at blive omfattet af lovens krav om udarbejdelse af en 
egentlig miljøvurdering (herunder udarbejdelse af en miljørapport). 
 
Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at Forslag til Risikostyringsplan for 
Vallensbæk Kommune 2021-2027 ikke fastlægger rammer for 
projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2, ikke påvirker et 
internationalt beskyttelsesområde, ikke antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet og ikke er i strid med statslig planlægning. 
 

 


