
 
   

 
Forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrap-
port med udkast til VVM-godkendelse og udlednings-
tilladelse for Valby Skybrudstunnel 

Københavns Borgerrepræsentation har den 2. juni 2022 besluttet at of-

fentliggøre forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingsrapport 

med udkast til VVM-godkendelse og udledningstilladelse for Valby Sky-

brudstunnel.   

 

Forslag til kommuneplantillæg 

Den omtrentlige placering af kommende skybrudsledninger fremgår af 

retningslinjerne i Kommuneplan 2019. Forslaget til kommuneplantillæg 

muliggør, at traceet for Valby Skybrudstunnel ændres således at den 

underjordiske tunnel kommer til at løbe fra Høffdingsvej til Blushøjvej 

og videre under Valbyparken med udløb i Enghave Kanal. Kommune-

planrammen foreslås tilføjet, at der kan etableres en teknikbygning på 

maks. 100 m2 ved Fragtvej/Enghave Kanal. 

  

Økonomiforvaltningen har afholdt forudgående offentlighed for kom-

muneplantillægget i perioden den 18. januar til den 1. marts 2022. For-

valtningen har modtaget 10 høringssvar, og hvidbogen fra høringen kan 

ses her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepræsen-

tationen/møde-02062022/dagsorden/punkt-12    

 

Miljøvurdering  

Økonomiforvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i 

henhold til miljøvurderingsloven og har vurderet, at der ikke skal foreta-

ges en miljøvurdering af kommuneplantillægget, da der er tale om en 

mindre ændring på et overordnet planniveau, som i sig selv alene vil 

have ubetydelig indvirkning på miljøet.  

 

Afgørelsen er truffet efter § 10 i miljøvurderingsloven. Indtil den 6. juli 

2022 kan du klage over afgørelsen om, at der ikke gennemføres en mil-

jøvurdering, se klagevejledning nedenfor. 

 

Miljøkonsekvensrapport 

Bygherre (HOFOR) er i henhold til miljøvurderingsloven ansvarlig for 

udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, der skal beskrive de miljø-

mæssige påvirkninger af anlæg og drift ved det ansøgte projekt. Miljø-

konsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af lovkrav samt 
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Teknik- og Miljøforvaltningens afgrænsningsudtalelse, der fastlægger 

hvilke miljøtemaer som skal behandles i miljøkonsekvensrapporten. 

 

Høringsmaterialet kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside 

Kommuneplanforslaget, miljøkonsekvensrapporten, udkast til VVM-til-

ladelse og udkast til udledningstilladelse er offentliggjort på Køben-

havns kommunes høringsportal i perioden 8. juni til 3. september 2022: 

  

https://blivhoert.kk.dk/hoering/kommuneplantillaeg-valby-skybruds-

tunnel-med-miljokonsekvensrapport-med-udkast-til-vvm og på 

www.plandata.dk 

 

Fra den 8. juni 2022 er planforslaget desuden fremlagt i: 

  

Sydhavnens Bibliotek, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19 

Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 25 

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15 

  

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 8. juni til og med den 3. september 

2022. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget og mil-

jøkonsekvensrapporten. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre 

behandling. 

 

På Københavns Kommunes høringsportal  

https://blivhoert.kk.dk/hoering/kommuneplantillaeg-valby-skybruds-

tunnel-med-miljokonsekvensrapport-med-udkast-til-vvm har du mu-

lighed for at se planforslaget og miljøkonsekvensrapport samt indsende 

et høringssvar. 

 

Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 

at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-

som på beskyttelsen.   

 

Du kan sende dit høringssvar til:  

 

cbu@kk.dk  

 

eller 

 

Københavns Kommune 

Økonomiforvaltningen 

Center for Byudvikling 

Rådhuset 

1599 København V 

 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/kommuneplantillaeg-valby-skybrudstunnel-med-miljokonsekvensrapport-med-udkast-til-vvm
https://blivhoert.kk.dk/hoering/kommuneplantillaeg-valby-skybrudstunnel-med-miljokonsekvensrapport-med-udkast-til-vvm
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk
https://blivhoert.kk.dk/hoering/kommuneplantillaeg-valby-skybrudstunnel-med-miljokonsekvensrapport-med-udkast-til-vvm
https://blivhoert.kk.dk/hoering/kommuneplantillaeg-valby-skybrudstunnel-med-miljokonsekvensrapport-med-udkast-til-vvm
mailto:cbu@kk.dk
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Informationsmøde 

Bygherre afholder et informationsmøde i høringsperioden, hvor der ori-

enteres om projektet Valby Skybrudstunnel og miljøkonsekvensrappor-

ten. På mødet vil der være deltagelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Københavns Kommune.  

 

Informationsmøde om Valby Skybrudstunnel finder sted tirsdag 21. juni 

2022, kl. 19-21 i Karens Minde Kulturhus, Pavillonen, på adressen 

Wagnersvej 19, Kbh. SV. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødven-

dig. 

 

Klagevejledning  

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke gennemføres en miljøvur-

dering af kommuneplantillægget til Planklagenævnet, jf. miljøvurde-

ringslovens § 48 og planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det er kun retlige 

spørgsmål, du kan klage over. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over 

til anden administrativ myndighed.  

 

Du kan klage, hvis du er klageberettiget. Klageberettigede er enhver, 

der har en retlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger, 

der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige bruger-

interesser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.  

 

Klagefrist  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 2, stk. 1, 

i planklagebekendtgørelsen. Det betyder, at en klage skal være indgivet 

inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i 

hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

klagefristens udløb.  

 

Sådan klager du  

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal. Find 

Klageportalen på nævneneshus.dk  

 

I Klageportalen skal du anføre mailadressen cbu@kk.dk under Køben-

havns Kommune.  

 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Københavns Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i 

Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 

grunde til det.  
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Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Planklagenævnet. – enten via mailadressen 

plan@naevneneshus.dk eller ved at sende et fysisk brev til Planklage-

nævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du skal begrunde 

din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er frita-

get for at bruge Digital Post af din kommune, skal du oplyse dette i din 

anmodning. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af Klageporta-

len, er det vigtigt, at du giver besked til Økonomiforvaltningen, Center 

for Byudvikling – enten via mailadressen cbu@kk.dk eller ved at sende et 

fysisk brev til Rådhuset, 1599 København V.  

 

Klagegebyr  

Når du klager, skal du betale et gebyr:  

 • Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.  

 • Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på .8  kr.  
 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbage-

betales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.  

 

Domstolsprøvelse  

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 

henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 

at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anna Pi Poulsen 

Byplanlægger 

 

 


