Notat
Vedrørende:

Høring af berørte myndigheder om
afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten
for ’Klimatilpasning af Stenløse by’

Den 28.03.2019

Ni af i alt 15 berørte myndigheder har afgivet høringssvar til
afgrænsningen i høringsperioden 25. februar – 25. marts 2019.
De ni berørte myndigheder, der har afgivet høringssvar, er
Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Banedanmark,
Fredningsnævnet for Nordsjælland, Roskilde Kommune, Kroppedal
Museum og Egedal Kommunes Byplan og Byggesagsafdeling og Center
for Teknik og Miljø.
Overordnet er der indkommet ét forslag til afgrænsningen om
påvirkningen af de hydrauliske forhold i Værebro Å og en bemærkning
om, at projektet vil bidrage med ny kulturhistorisk viden. Derudover er
påpeget, at projektet forudsætter:
• landzonetilladelse
• tilladelser til underføring og evt. dispensation fra byggelinje ved
Frederikssundsvej
• dispensation fra fredninger og naturbeskyttelseslovens § 3
• godkendelse efter vandløbsloven
• omklassificering af det gamle vandløbstracé til regnvandsledning
i en ny spildevandsplan
• skal opfylde kravene i Fingerplanens § 19, stk. 3
Desuden er behov for væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000områder.
Vi har i øvrigt sendt høringsbrev til Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen,
Landbrugsstyrelsen, Energistyrelsen, Region Hovedstaden,
Frederikssund Kommune.
Opsummering af høringssvar med kommunens bemærkninger
1. Erhvervsstyrelsen
Projektet skal overholde Fingerplanens § 19, stk. 3, der siger, at
klimatilpasningsprojekter i den grønne kile forudsætter, at de i videst
muligt omfang styrker natur og vilkår for friluftsliv.
Taget til efterretning.
2. Kroppedal Museum
Museet har udført en omfattende kulturhistorisk rapport over
anbefalinger i forbindelse med projektet. Fra konklusionen pointerer
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museet, at projektet vil bidrage med værdifuld ny viden. Museet vil
gerne indgå i samarbejde om planlægning og udførelse af arbejdet.
Taget til efterretning.
3. Vejdirektoratet
Der er som minimum krav om en grave- og rådighedstilladelse til en
underføring og eventuelt en tilladelse fra den tinglyste vejbyggelinje.
Desuden forudsætter projektet, at det ikke medfører ændringer i
gældende udledningstilladelser.
Taget til efterretning.
4. Miljøstyrelsen
Det er essentielt med en væsentlighedsvurdering i forhold til
nærliggende Natura 2000-områder og en nærmere vurdering i forhold til
eventuel påvirkning af beskyttede arter. Vurderingen skal bero på et
tilstrækkeligt vidensgrundlag.
Taget til efterretning.
5. Fredningsnævnet for Nordsjælland
Dispensationer fra fredninger skal indhentes forud for projektets
gennemførelse.
Taget til efterretning.
6. Banedanmark
Ingen bemærkning til afgrænsningen.
Taget til efterretning.
7. Roskilde Kommune
Ønsker påvirkningen af de hydrauliske forhold i Værebro Å vurderet
nærmere.
Punktet vil indgå i afgrænsningen.
8. Egedal Kommunes Byplan og Byggesagsafdeling
Ingen bemærkning til afgrænsningen. De gør dog opmærksom på, at
der er krav i Lokalplan 35 til vandløbet og behov for landzonetilladelser.
Taget til efterretning.
9. Egedal Kommunes Center for Teknik og Miljø
Ingen bemærkning til afgrænsningen. De gør dog opmærksom på, at
miljøvurderingen skal udarbejdes på baggrund af et oplyst
baggrundsmateriale ift. flora og fauna registreringer. Desuden vil
projektet kræve dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens § 3,
godkendelser efter vandløbslovens bestemmelser og omklassificering af
det gamle vandløbstracé til regnvandsledning i ny spildevandsplan.
Taget til efterretning.

side 2 af 2

Indholdsfortegnelse
Vedrørende:

Høringssvar til afgrænsningen af miljøvurderingen af Stenløse by fra berørte
myndigheder

Den 28.03.2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Erhvervsstyrelsen
Kroppedal Museum
Vejdirektoratet
Miljøstyrelsen
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Banedanmark
Roskilde Kommune
Egedal Kommune – Afd. Byplan og Byggesag
Egedal Kommune – Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer:
18/16833
Udarbejdet af:
Magnus Olsen

From:
Mette Johannsen
Sent:
8 Mar 2019 11:47:09 +0100
To:
Magnus Olsen
Subject:
Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for
projektet Klimatilpasning af Stenløse by
Attachments:
Signaturbevis.txt
Erhvervsstyrelsen har modtaget et udkast til afgrænsning af miljøvurdering for projektet Klimatilpasning af
Stenløse by. Det oplyses i høringen, at klimatilpasningen berører arealer i grøn kile. Styrelsen skal i den
forbindelse henlede opmærksomheden på Fingerplanens § 19 stk. 3, hvor det for de grønne kiler er fastsat en
bestemmelse om, at der i de dele af de grønne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til
transportkorridorer, jf. § 24, kan etableres anlæg til klimatilpasning forudsat, at det i videst muligt omfang
styrker natur og vilkår for friluftsliv. Bestemmelsen skal sikres i forbindelse med kommunale projekter og
kommuneplanlægning for klimasikring, som berører arealer i de grønne kiler. Såfremt projektet tager ikke
hindrer vilkårene for friluftsliv og styrker naturen i området, har Erhvervsstyrelsen ikke bemærkninger til
projektet.
Erhvervsstyrelsen skal minde om, at planlovens landskabsinteresser varetages af Miljøstyrelsen.
Med venlig hilsen
Mette Widding Johannsen
Fuldmægtig
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291326
E-mail: MetJoh@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

From:
Maria Lisette Jacobsen
Sent:
11 Mar 2019 11:28:41 +0100
To:
Magnus Olsen
Subject:
Re: Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af
miljøvurdering for projektet Klimatilpasning af Stenløse by

Kære Magnus,
Novafos har fået udført en omfattende kulturhistorisk rapport over vores anbefalinger i
forbindelse med det kommende projekt.
Jeg tænker, at de gerne sender den til dig, så I også er orienteret.
Fra konklusionen kan jeg dog afsløre følgende:
Omlægningen af Stenløse Å er et ambitiøst projekt, der berører store kulturhistoriske
værdier. Anlægsarbejderne berører naturområder, hvor der stadig er velbevarede fund af
organisk materiale samt lokaliteter fra hele oldtiden. De fund vil utvivlsomt udgøre en
økonomisk tung post. Set fra den kulturhistoriske side vil projektet bidrage med
værdifuld ny viden og vil ganske givet sætte Egedal på det arkæologiske landkort i de
kommende år. Kroppedal Museum vil, som det ansvarlige kulturhistoriske museum gerne
uddybe emnerne i rapporten og indgå i samarbejde om planlægning og udførelse af
arbejdet.
________________________________________
Venlig hilsen
Maria Lisette Jacobsen
Museumsinspektør
Arkæologi - fredede fortidsminder

Kroppedals Allé 3
DK-2630 Taastrup

T 43 30 30 12
M 61 13 78 48

www.kroppedal.dk
www.99xvstgn.dk
www.vikingebro.dk

Den ons. 27. feb. 2019 kl. 11.34 skrev Kontakt Kontakt <kontakt@kroppedal.dk>:
---------- Forwarded message --------From: Magnus Olsen <Magnus.Olsen@egekom.dk>
Date: man. 25. feb. 2019 kl. 15.30
Subject: Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering

for projektet Klimatilpasning af Stenløse by
To: kontakt@kroppedal.dk <kontakt@kroppedal.dk>

Kroppedal Museum

Egedal Kommune har den 6. november 2018 modtaget en ansøgning om
miljøvurdering fra Novafos A/S om klimatilpasning af Stenløse by. Projektet medfører,
at Stenløse Å omlægges øst om Stenløse by, eksisterende vandløb igennem byen
ændres til regnvandsledning og der etableres et bassin nord og syd for byen.
Høringssvar skal sendes til planafdelingen@egekom.dk senest den 25. marts 2019.

Berørt myndighed:
I er berørt myndighed, da projektet må forventes at påtræffe arkæologiske værdier
under anlægsarbejdet. I bedes derfor forholde jer til, om I har bemærkning til emnet
’arkæologi og kulturmiljøer’ (s. 7.) ] i udkastet eller har andre interesser i området, som
I vurderer at ville blive væsentlig påvirket af projektet og derfor bør indgå i
miljøkonsekvensrapporten. Alle bemærkninger dog er velkomne.

Ansøgning og oplysninger:
Novafos har indgivet ansøgning om VVM-tilladelse i henhold til § 18, stk. 2 i
miljøvurderingsloven, dvs. med en anmodning om miljøvurdering. Projektet er
omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 litra f og g.
Vi skal derfor afgive en udtalelse til Novafos om afgrænsningen af
miljøkonsekvensrapporten. Vores udkast er vedhæftet.

Relevante oplysninger om miljøvurderingen og det ansøgte projekt er tilgængelige på
kommunens hjemmeside for miljøvurdering af projektet på
http://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-og-erhvervsaffald/miljoevurdering(vvm)/klimatilpasning-af-stenloese-by.
Oplysninger om projektet er også tilgængelige på bygherrens hjemmeside for projektet
på https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-klimatilpasser-stenlose-by.
Spørgsmål om miljøvurderingen eller miljøoplysninger, der ikke fremgår på
hjemmesiden, kan rettes til undertegnede. Vi stiller miljøoplysninger til rådighed.

Med venlig hilsen

Magnus Olsen
Byplanlægger
Plan og Udvikling
Center for By Kultur og Borgerservice
Mobilnummer: 7259 7224

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Telefon: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk
Behandling af personoplysninger - orientering om rettigheder
Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, er vi dataansvarlige
jf. Persondataforordningen. Via linket kan du finde information om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og de rettigheder du har i den
forbindelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

-________________________________________
Venlig hilsen

Kroppedals Allé 3
DK-2630 Taastrup
www.kroppedal.dk
www.vikingebro.dk

T 43 30 30 00

From:
Rikke Schade Weje
Sent:
25 Mar 2019 13:35:00 +0100
To:
Magnus Olsen
Subject:
SV: Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for
projektet Klimatilpasning af Stenløse by
Kære Magnus
Tak for den fremsendte høring af udkast til afgrænsning af miljøvurdering af projekt for klimatilpasning af
Stenløse by.
Vi kan konstatere, at projektet indeholder en ny vandløbsforbindelse mellem Spangebæk og
Helledemosevandløbet, som planlægges ført under Frederikssundsvej (statsvej nr. 522, Ballerup –
Frederikssund – Kregme) i ca. km 26/0240. Det fremgår ikke af det fremsendte materiale, hvordan
underføringen planlægges foretaget.
Vejdirektoratet er vejmyndighed for Frederikssundsvej.
Egedal Kommune skal være opmærksom på, at en underføring af vandløbet under statsvejen forudsætter
tilladelse fra Vejdirektoratet i henhold til vejlovens bestemmelser. Arbejdet vil som minimum forudsætte en
grave- og rådighedstilladelse til at foretage arbejder på statsvejens areal.
I skal desuden være opmærksomme på, at der er tinglyst vejbyggelinjer langs den omhandlede strækning af
Frederikssundvej i en afstand på 20 m regnet fra vejens midte (plus højde- og passagetillæg). Afhængig af
underføringsprojektets udformning og karakter kan der ligeledes blive behov for en tilladelse i henhold til
vejlovens vejbyggelinjebestemmelser.
Vejdirektoratet forudsætter, at projektet for klimatilpasning af Stenløse by ikke vil medføre ændringer i gældende
udledningstilladelser.
Venlig hilsen
Rikke Schade Weje
Landinspektør
Planlægning og Myndighed (Næstved)

Toldbuen 6
4700 Næstved
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2939
rsw@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk.

Fra: Magnus Olsen <Magnus.Olsen@egekom.dk>
Sendt: 25. februar 2019 15:36
Til: Vejdirektoratet(VD) <vd@vd.dk>

Emne: Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for projektet
Klimatilpasning af Stenløse by
Vejdirektoratet
Egedal Kommune har den 6. november 2018 modtaget en ansøgning om miljøvurdering fra Novafos A/S om
klimatilpasning af Stenløse by. Projektet medfører, at Stenløse Å omlægges øst om Stenløse by, eksisterende
vandløb igennem byen ændres til regnvandsledning og der etableres et bassin nord og syd for byen.
Høringssvar skal sendes til planafdelingen@egekom.dk senest den 25. marts 2019.
Berørt myndighed:
I er berørt myndighed, da projektet vil berøre Frederikssundsvej. I bedes derfor forholde jer til, om I har
bemærkning til udkastet eller har andre interesser i området, som I vurderer at ville blive væsentlig påvirket af
projektet og derfor bør indgå i miljøkonsekvensrapporten. Alle bemærkninger er dog velkomne.
Ansøgning og oplysninger:
Novafos har indgivet ansøgning om VVM-tilladelse i henhold til § 18, stk. 2 i miljøvurderingsloven, dvs. med en
anmodning om miljøvurdering. Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 litra f og g. Vi skal derfor afgive
en udtalelse til Novafos om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Vores udkast er vedhæftet.
Relevante oplysninger om miljøvurderingen og det ansøgte projekt er tilgængelige på kommunens hjemmeside
for miljøvurdering af projektet på http://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-ogerhvervsaffald/miljoevurdering-(vvm)/klimatilpasning-af-stenloese-by.
Oplysninger om projektet er også tilgængelige på bygherrens hjemmeside for projektet på
https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-klimatilpasser-stenlose-by.
Spørgsmål om miljøvurderingen eller miljøoplysninger, der ikke fremgår på hjemmesiden, kan rettes til
undertegnede. Vi stiller miljøoplysninger til rådighed.
Med venlig hilsen

Magnus Olsen
Byplanlægger
Plan og Udvikling
Center for By Kultur og Borgerservice
Mobilnummer: 7259 7224

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Telefon: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk

Behandling af personoplysninger - orientering om rettigheder
Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, er vi dataansvarlige
jf. Persondataforordningen. Via linket kan du finde information om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og de rettigheder du har i den
forbindelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

From:
CBK - Planafdelingen (Fællespostkasse)
Sent:
22 Mar 2019 08:49:58 +0100
To:
Magnus Olsen
Subject:
VS: Miljøstyrelsens høringssvar vedr. udkast til afgrænsning af miljøvurdering for
projektet Klimatilpasning af Stenløse by

Fra: Lene Nyberg [mailto:lenyb@mst.dk]
Sendt: 21. marts 2019 12:57
Til: CBK - Planafdelingen (Fællespostkasse)
Emne: Miljøstyrelsens høringssvar vedr. udkast til afgrænsning af miljøvurdering for projektet Klimatilpasning
af Stenløse by

Til Egedal Kommune
Att. Magnus Olsen
Vi bemærker, at det fremgår af idéforslaget, at man i forbindelse med projektet, vil udføre de nødvendige
undersøgelser i forhold til både Natura 2000, Bilag IV-arter og fugle. Dvs. man er opmærksom på
beskyttelseshensynene i forhold til både natur og arter. Vi bemærker ligeledes, at man vurderer, at projektet
muligvis kan påvirke både Bilag IV-arter, evt. fugle, samt at man skriver, at der i og omkring projektområdet
findes en række dyrearter, hvoraf nogle benytter projektområdet som ynglested, rasteplads eller levested. Det
fremgår af idéforslaget, at projektet muligvis vil kunne påvirke Natura 2000-områder, samt der er tale om et
klimatilpasningsprojekt, som sandsynligvis ændrer hydrologien og evt. vil kunne påvirke recipienter/vandløb og
vandområder. Begge sidstnævnte forhold gør det ekstra essentielt, at der udføres en væsentlighedsvurdering i
forbindelse med realisering af projektet i forhold til nærliggende Natura 2000-områder, men også en nærmere
vurdering i forhold til evt. påvirkning af beskyttede arter. Mangler man data for arterne i og nær området, bør
disse indsamles, således at en vurdering beror på et tilstrækkeligt vidensgrundlag.
Venlig hilsen
Lene Nyberg
Landskabsarkitekt | Landskab & Skov
+45 21 58 45 98 | lenyb@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Fra: Magnus Olsen <Magnus.Olsen@egekom.dk>
Sendt: 25. februar 2019 16:13
Til: Miljøstyrelsens Informationscenter <info@mst.dk>
Emne: Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for projektet
Klimatilpasning af Stenløse by
Miljøstyrelsen

Egedal Kommune har den 6. november 2018 modtaget en ansøgning om miljøvurdering fra Novafos A/S om
klimatilpasning af Stenløse by. Projektet medfører, at Stenløse Å omlægges øst om Stenløse by, eksisterende
vandløb igennem byen ændres til regnvandsledning og der etableres et bassin nord og syd for byen.
Høringssvar skal sendes til planafdelingen@egekom.dk senest den 25. marts 2019.
Berørt myndighed:
I er berørt myndighed, da projektet har hydraulisk kontakt med Natura 2000-området Roskilde Fjord (nr. 136),
der er recipient for Værebro Å, samt myndighed for målsætningen af Stenløse Å. I bedes derfor forholde jer til,
om I har bemærkning til udkastet, herunder ’Natura 2000-områder’, eller har andre interesser i området, som I
vurderer at ville blive væsentlig påvirket af projektet og derfor bør indgå i miljøkonsekvensrapporten. Jeg skal
oplyse, at Natura 2000-områderne i Egedal Kommune vurderes ikke at blive påvirket på grund af afstand
mellem projektet og disse områder samt projektets karakter. Alle bemærkninger er dog velkomne.
Ansøgning og oplysninger:
Novafos har indgivet ansøgning om VVM-tilladelse i henhold til § 18, stk. 2 i miljøvurderingsloven, dvs. med en
anmodning om miljøvurdering. Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 litra f og g. Vi skal derfor afgive
en udtalelse til Novafos om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Vores udkast er vedhæftet.
Relevante oplysninger om miljøvurderingen og det ansøgte projekt er tilgængelige på kommunens hjemmeside
for miljøvurdering af projektet på http://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-ogerhvervsaffald/miljoevurdering-(vvm)/klimatilpasning-af-stenloese-by.
Oplysninger om projektet er også tilgængelige på bygherrens hjemmeside for projektet på
https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-klimatilpasser-stenlose-by.
Spørgsmål om miljøvurderingen eller miljøoplysninger, der ikke fremgår på hjemmesiden, kan rettes til
undertegnede. Vi stiller miljøoplysninger til rådighed.
Med venlig hilsen

Magnus Olsen
Byplanlægger
Plan og Udvikling
Center for By Kultur og Borgerservice
Mobilnummer: 7259 7224

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Telefon: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk
Behandling af personoplysninger - orientering om rettigheder
Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, er vi dataansvarlige

jf. Persondataforordningen. Via linket kan du finde information om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og de rettigheder du har i den
forbindelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

From:
Sent:
To:
Subject:

Nordsjælland@fredningsnaevn.dk
17 Mar 2019 20:55:07 +0100
Magnus Olsen
FN-NSJ-014-2019 Svar på henvendelse fra kommunen

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Den 17. marts 2019

Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

FN-NSJ-014-2019 - Egedal Kommunes høring af myndigheder om udkast til afgræsning af miljøvurdering for
projektet Klimatilpasning af Stenløse By, Egedal Kommune
Egedal Kommune har 25. februar 2019 til Fredningsnævnet for Nordsjælland fremsendt et udkast til afgrænsning
af miljøvurdering for projektet ”Klimatilpasning af Stenløse by”. Kommunen anmoder om fredningsnævnets
eventuelle høringsbemærkninger til det fremsendte.
I den anledning bemærker fredningsnævnet, at det fremgår, at projektet til dels omfatter fredede områder.
Såfremt det endelige projekt omfatter tiltag, som kræver fredningsnævnets dispensation, skal en sådan
dispensation indhentes forud for projektets gennemførelse. Det er Egedal Kommune som tilsynsmyndighed for
fredninger, der selv skal vurdere, hvorvidt fredningsnævnets dispensation er nødvendig. Fredningsnævnet kan
ikke på forhånd udtale sig om, hvorvidt en eventuel dispensation kan forventes meddelt.
Med venlig hilsen
Toftager
Nævnets formand
På formandens vegne sendt af
Susanne Stig-Pedersen
sekretær

Fra: Magnus Olsen <Magnus.Olsen@egekom.dk>
Sendt: 25. februar 2019 15:39
Til: Nordsjælland@fredningsnaevn.dk <nordsjaelland@fredningsnaevn.dk>
Emne: Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for projektet
Klimatilpasning af Stenløse by
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Egedal Kommune har den 6. november 2018 modtaget en ansøgning om miljøvurdering fra Novafos A/S om
klimatilpasning af Stenløse by. Projektet medfører, at Stenløse Å omlægges øst om Stenløse by, eksisterende

vandløb igennem byen ændres til regnvandsledning og der etableres et bassin nord og syd for byen.
Høringssvar skal sendes til planafdelingen@egekom.dk senest den 25. marts 2019.
Berørt myndighed:
I er berørt myndighed, da projektområdet omfatter en række fredninger. I bedes derfor forholde jer til, om I
har bemærkning til udkastet eller har andre interesser i området, som I vurderer at ville blive væsentlig
påvirket af projektet og derfor bør indgå i miljøkonsekvensrapporten. Alle bemærkninger er dog velkomne.
Ansøgning og oplysninger:
Novafos har indgivet ansøgning om VVM-tilladelse i henhold til § 18, stk. 2 i miljøvurderingsloven, dvs. med en
anmodning om miljøvurdering. Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 litra f og g. Vi skal derfor afgive
en udtalelse til Novafos om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Vores udkast er vedhæftet.
Relevante oplysninger om miljøvurderingen og det ansøgte projekt er tilgængelige på kommunens hjemmeside
for miljøvurdering af projektet på http://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-ogerhvervsaffald/miljoevurdering-(vvm)/klimatilpasning-af-stenloese-by.
Oplysninger om projektet er også tilgængelige på bygherrens hjemmeside for projektet på
https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-klimatilpasser-stenlose-by.
Spørgsmål om miljøvurderingen eller miljøoplysninger, der ikke fremgår på hjemmesiden, kan rettes til
undertegnede. Vi stiller miljøoplysninger til rådighed.
Med venlig hilsen

Magnus Olsen
Byplanlægger
Plan og Udvikling
Center for By Kultur og Borgerservice
Mobilnummer: 7259 7224

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Telefon: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk
Behandling af personoplysninger - orientering om rettigheder
Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, er vi dataansvarlige
jf. Persondataforordningen. Via linket kan du finde information om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og de rettigheder du har i den
forbindelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

CBK - Planafdelingen (Fællespostkasse)
28 Feb 2019 09:10:59 +0100
Magnus Olsen
VS: 2018-19234 Stenløse Å, klimatilpasning
Signaturbevis.txt

Fra: Dorte Christiansen (DKC) [mailto:dkc@BANE.dk]
Sendt: 26. februar 2019 11:27
Til: CBK - Planafdelingen (Fællespostkasse)
Emne: 2018-19234 Stenløse Å, klimatilpasning

Til Egedal kommune, Planafdelingen
Tak for orienteringsmateriale om afgrænsningen af miljøvurderingen samt invitation til borgermøde.
Banedanmark har ingen bemærkninger til afgrænsningen, som den fremgår af det fremsendte
materiale.
Vi påregner ikke at deltage i borgermødet.
Men vi ser frem til, til sin tid, at høre nærmere om udformningen af projektet i relation til jernbanen,
herunder forsinkelsesbassin syd, afhængigt af nærheden til jernbanen.
For fuldstændighedens skyld vil jeg nævne, at vi har modtaget orienteringsmaterialet 2 gange. Det vil
fremover være tilstrækkeligt vi på jeres kontaktliste er registreret som Banedanmark på adressen
Carsten Niebuhrs Gade.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os,
opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
Med venlig hilsen
Dorte Kaae Christiansen
Arealgeograf
Banedanmark
Arealer og Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København SV
T: +45 8234 0757 | M: +45 2764 7409
dkc@bane.dk
www.banedanmark.dk
Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?

Roskilde Kommune (Lars Gøtterup) har givet sit høringssvar telefonisk.
De foreslog, at vurderingen også skulle omfatte påvirkningen på de hydrauliske forhold i Værebro Å.
Derudover var de tilfredse med vores oplæg.

From:
Katrine Harving Holm
Sent:
21 Mar 2019 16:40:18 +0100
To:
Magnus Olsen
Subject:
Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for
projektet Klimatilpasning af Stenløse by

Angående høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af
miljøvurdering for projektet Klimatilpasning af Stenløse by

Høringssvar fra Byplan
Byplan har ingen bemærkninger til afgrænsningens indhold.
Generelt vurderes det ikke, at projektet vil kræve nye lokalplaner på strækningen gennem Stenløse By, da
meget få af lokalplanerne har bestemmelser, der vedrører åen, udover byggelinjer, der skal sikre, at åen kan
vedligeholdes.
Dog skal vi gøre opmærksom på, at Stenløse Å i Lokalplan 35 - Fortætning langs Frederikssundsvej og ved
Damgårdsparken, flere steder beskrives som et rekreativt element på fællesarealet. Det fremgår bl.a. af §
10.9, at Stenløse Å skal indgå som et markant reakreativt element i parken.
Hvad angår det nye åtracé i landskabet udenom byen, må det forventes, at anlægget kræver
landzonetilladelse. Præcis på hvilke strækninger skal vurderes nærmere, når der foreligger mere detaljerede
tegninger og beskrivelser.

Med venlig hilsen

Katrine Harving Holm
Planlægger
Plan og Udvikling
Center for By Kultur og Borgerservice
Mobilnummer: 7259 7226

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefon: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk
Behandling af personoplysninger - orientering om rettigheder
Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, er vi dataansvarlige
jf. Persondataforordningen. Via linket kan du finde information om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og de rettigheder du har i den
forbindelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Fra: Magnus Olsen
Sendt: 25. februar 2019 16:17
Til: CBK - Planafdelingen (Fællespostkasse)
Emne: Høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for projektet Klimatilpasning
af Stenløse by

Egedal Kommune
Att. Planafdelingen
Egedal Kommune har den 6. november 2018 modtaget en ansøgning om miljøvurdering fra Novafos A/S om
klimatilpasning af Stenløse by. Projektet medfører, at Stenløse Å omlægges øst om Stenløse by, eksisterende
vandløb igennem byen ændres til regnvandsledning og der etableres et bassin nord og syd for byen.
Høringssvar skal sendes til planafdelingen@egekom.dk senest den 25. marts 2019.
Berørt myndighed:
I er berørt myndighed, da I er myndighed på Planloven, som projektet kræver landzonetilladelse og evt.
dispensation fra lokalplan. I bedes derfor forholde jer til, om I har bemærkning til udkastet eller har andre
interesser i området, som I vurderer at ville blive væsentlig påvirket af projektet og derfor bør indgå i
miljøkonsekvensrapporten. Alle bemærkninger er dog velkomne.
Ansøgning og oplysninger:
Novafos har indgivet ansøgning om VVM-tilladelse i henhold til § 18, stk. 2 i miljøvurderingsloven, dvs. med en
anmodning om miljøvurdering. Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 litra f og g. Vi skal derfor afgive
en udtalelse til Novafos om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Vores udkast er vedhæftet.
Relevante oplysninger om miljøvurderingen og det ansøgte projekt er tilgængelige på kommunens hjemmeside
for miljøvurdering af projektet på http://www.egedalkommune.dk/erhverv/miljoe-ogerhvervsaffald/miljoevurdering-(vvm)/klimatilpasning-af-stenloese-by.
Oplysninger om projektet er også tilgængelige på bygherrens hjemmeside for projektet på
https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-klimatilpasser-stenlose-by.

Spørgsmål om miljøvurderingen eller miljøoplysninger, der ikke fremgår på hjemmesiden, kan rettes til
undertegnede. Vi stiller miljøoplysninger til rådighed.
Med venlig hilsen

Magnus Olsen
Byplanlægger
Plan og Udvikling
Center for By Kultur og Borgerservice
Mobilnummer: 7259 7224
E-mail: Magnus.Olsen@egekom.dk

Magnus Olsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Katrine Harving Holm
21. marts 2019 16:42
Magnus Olsen
evt. bilag til høringssvar
lokalplanforhold.pdf

Med venlig hilsen

Katrine Harving Holm
Planlægger
Plan og Udvikling
Center for By Kultur og Borgerservice
Mobilnummer: 7259 7226
E-mail: Katrine.Holm@egekom.dk
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Rekreative muligheder langs Stenløse å i gældende lokalplaner

LP 46. Fokus på vandhåndtering. Oplagt
sammenhæng mellem
bystruktur og nyt rekreativ
regnvandsbassin.

LP 39. I fællesregulativ for amtsvandløbene i Frederiksborg Amt er der
langs Stenløse Å på strækningen ved
Frydensberg Erhvervsområde fastsat en byggelinie på 5 m. fra øverste
vandløbskant og 3 m. fra midten af
den rørlagte å
LP 35. Der fastholdes og etableres
gode friarealer, herunder et sammenhængende strøg af gårdhaver
internt i bebyggelsen, et grønt
parkstrøg med en offentligt tilgængelig stiforbindelse langs Stenløse
Å samt en lille plads ved Frederikssundsvej. Der skabes mulighed for
at genåbne og retablere Stenløse
Å i et mere naturligt og rekreativt
forløb og at anvende parken til
rekreative løsninger for regnvandshåndtering

LP 1116. offentlige formål
- må kun anvendes til
regnvandsbassin og til
offentligt friareal.
LP 1115. sevice,
butikker, offentlige formål,
erhverv, bolig
LP 02-2007.
mulighed for
etablering af
tekniske anlæg

LP 2116. Området skal
fremstå grønt.
LP 2115. Der står ikke
noget af betydning for
klimaprojekt.

LP 2108. Der må ikke, i en bredde af 1,25 m
fra vandløbets øverste kant, uden tilladelse fra
vandløbsmyndigheden dyrkes, anbringes hegn
eller foretages andet, der kan hindre eller
vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet eller
tilsynets færdsel.

LP 1109. Hovedsti med adskillelse af
cyklende og gående på strækningen
fra biografen, langs med Stenløse
Å, over Damgårdsvej og videre ad
Toftholmvej til Stenløse Center. Langs
Stenløse Å Målforhold
skal friholdes et areal i
1:15000
en bredde af 5 meter fra overkant af
skråning af Dato
hensyn til åens oprens- 22-03-2018
ning

LP 7. Der står
ikke noget af
betydning for
klimaprojekt.
LP 3. byggelinje
5m fra vandløbskant

ataforsyning og

LP 1114:
Trådhegn kan
Effektivisering,
Erhvervsstyrelsen
opsættes 5m
fra Stenløse Å

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen
4

Katrine Harving
Holm

Udskrevet af
Signaturforklaring

Kommune
Boligområde
Målforhold
1:15000
Blandet bolig og erhverv
Dato
22-03-2018
Erhvervsområde
Katrine Harving
Centerområde
Rekreativt
område
Udskrevet af
Holm
Sommerhusområde
Offentlige
formål
Signaturforklaring
Tekniske anlæg
Kommune
Boligområde
Landområde
Blandet bolig og erhverv
Andet
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Andet

Magnus Olsen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Thomas Oest
29. marts 2019 10:48
Magnus Olsen
Rikke Storm-Ringström; Rasmus Kierudsen
Kommentar CTM

Angående høring af berørte myndigheder om udkast til afgrænsning af miljøvurdering for
projektet Klimatilpasning af Stenløse by Høringssvar fra Center for Teknik- og Miljø.
Center for Teknik- og Miljø har ingen bemærkninger til afgrænsningens indhold.
CTM vil pointere, at det skal sikres, at VVM udarbejdes på baggrund af et oplyst baggrundsmateriale i
forhold til flora og fauna registreringer.
Generelt vurderes det, at projektet vil kræve flere dispensationer for Naturbeskyttelseslovens §3, da
der er flere udpegede arealer, der bliver berørt af projektet. Det må samtidigt forventes, at anlægget
kræver godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.
CTM bemærker samtidigt, at hvis projektet bliver realiseret, skal det gamle vandløbtrache
omklassificeres til regnvandsledning i ny spildevandsplan.
Med venlig hilsen

Thomas Oest
biolog - projektleder
Naturgruppen
Center for Teknik og Miljø
Mobilnummer: 7259 7306

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Telefon: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk
Behandling af personoplysninger - orientering om rettigheder
Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, er vi dataansvarlige
jf. Persondataforordningen. Via linket kan du finde information om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og de rettigheder du har i den
forbindelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
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