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OFFENTLIG HØRING: Indkaldelse af idéer og forslag for 
miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel. Høringsfristen er 28. 
februar 2019. 
 
Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde mellem HOFOR, Novafos og 
Gladsaxe, Gentofte og Københavns Kommuner om etablering af en ny tunnel, som 
skal sikre bedre afledning af regnvand samtidig med, at projektet skal være med til 
at forhindre, at kloakkerne løber over i situationer med kraftig regn.  
 
Skybrudstunnelen skal etableres med en gren fra Lygten over Ryparken ud i 
Svanemøllebugten og en anden tunnelgren fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken 
og Søholmslund til Svanemøllens Kaserne og derfra ud i Svanemøllebugten. Udover 
selve skybrudstunnelen består projektet også i etablering af en ny kloakledning ned 
langs den nord og vestlige del af Utterslev mose, som skal sikre, at overløb fra 
kloakken kan ledes til skybrudsledningen i stedet for til Utterslev mose.  
 
For at kunne før vand ned i tunnelen, når den er i drift, og for at kunne udføre selve 
tunnelkonstruktionen, er det nødvendigt med en antal skakte langs tunnelen. 
Etableringen af skaktene vil betyde, at der skal være et antal byggepladser under 
anlægsfasen, hvor skaktene skal etableres, og hvor der f.eks. kan oplagres materiel 
og modtages udboret materiale efterhånden som tunnelen laves. 
 
For nærmere information om projektet og den miljøvurdering, som nu går i gang, 
henvises til idéoplægget for projektet, hvor der også er information om de 
kommende borgermøder.  
 
Idéoplægget kan findes her: www.mst.dk/skybrudstunnel  
 
I modtager dette høringsbrev, da jeres ejendom er beliggende inden for en afstand 
af 50 meter fra, hvor tunnelen forventes boret under jorden, eller der hvor 
kloakledningen ved Utterslev mose skal etableres, eller inden for 250 meter af de 
skakte, der skal etableres som et led i skybrudstunnelen, og hvor der vil foregå 
anlægsarbejde i en periode. 
 
Hvis der er lejere på jeres ejendom, anmoder Miljøstyrelsen hermed om, at dette 
høringsbrev videresendes, eller at der gøres opmærksom på indholdet af brevet og 
henvises til hjemmesiden www.mst.dk/skybrudstunnel.   
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Miljøvurdering (VVM) 
Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på 
baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en 
efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven1. 
 
Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som HOFOR og Novafos 
skal aflevere til myndighederne for miljøvurderingen, i dette tilfælde både 
Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Kystdirektoratet, som beskriver 
påvirkningerne på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå 
eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger.  
 
Inden denne miljøkonsekvensrapport bliver udarbejdet, skal myndighederne 
komme med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en 
såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.  
 
Derfor igangsættes nu en idéfase for miljøvurderingen, jf. § 35, stk. 1, nr. 2 i 
miljøvurderingsloven.   
 
Indkaldelse af idéer og forslag 
Formålet med idéfasen er, at borgere, virksomheder, andre interessenter og 
myndigheder, der kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål 
og komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen. Det kan 
eksempelvis være særlige lokale forhold, som man mener skal indgå, eller som man 
gerne vil gøre bygherre og myndighederne opmærksom på. Idéfasen skal dermed 
være med til at give myndighederne et bedre grundlag for at beslutte, hvad HOFOR 
og Novafos skal undersøge i miljøvurderingen. 
 
Miljøstyrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at komme med ideer og forslag 
til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold og fremsende et 
høringssvar.  
 
Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 
København Ø eller som e-mail til mst@mst.dk. Anfør venligst dit navn og din 
adresse samt vores j.nr. MST-531-00023 på henvendelsen. 
  
Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 
28. februar 2019. 
 
Borgermøder 
Som en del af idéfasen vil HOFOR og Novafos afholde tre borgermøder i idéfasen.  
 
Her bliver projektet og processen for miljøvurderingen og øvrige 
myndighedsforhold præsenteret. På møderne vil der blive lejlighed til, at du kan 
stille spørgsmål og give din mening til kende.  
 
Miljøstyrelsen vil deltager på møderne. 
 
Møderne vil blive afholdt i København, Gladsaxe og Gentofte. 
 
• Mødet i Gentofte vil blive afholdt mandag den 18. februar 2019, kl. 19:00 – 

20.30 på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund 
 

                                                             
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 

25/10/2018 
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• Mødet i Gladsaxe vil blive afholdt tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19:00 – 
20:30 i festsalen på Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg 
 

• Mødet i København vil blive afholdt torsdag den 21. februar 2019, kl. 19:00 – 
20:30 på Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV 

 
 
 
Personoplysninger 
Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling kan der indgå personoplysninger i 
sagen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. eller oplysninger om 
enkeltmandsejede virksomheder. Oplysninger kan komme fra dig eller vi kan 
indhente dem andre steder fra som f. eks i cpr-registeret, så vi kan sende digital post. 
De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder. Oplysningerne er 
nødvendige for sagsbehandlingen. Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, 
vi har om dig. Ligeledes har du ret til at bede om, at vi retter oplysningerne, hvis du 
mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Miljøstyrelsen har pligt til at 
tage stilling til din anmodning. Miljøstyrelsen skal ligeledes i forbindelse med en 
anmodning om aktindsigt i en konkret sag foretage en vurdering af hvilke 
oplysninger, herunder personoplysninger, der skal udleveres. 
 
Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk. Hvis der er noget du er i tvivl om, eller hvis du ønsker at bruge 
dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. 
 
 
Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at 
indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. Enhver, som er 
interesseret, kan desuden bede om at få en kopi af indkomne svar fra idéfasen. 
Derudover vil modtagne høringssvar blive forelagt HOFOR og Novafos til 
kommentering, hvis Miljøstyrelsen skønner, at det er nødvendigt. 
 
 
Spørgsmål til Miljøstyrelsen i forbindelse med miljøvurderingen af 
skybrudstunnelen kan rettes til Tobias Grindsted, togri@mst.dk , +45 7254 4000 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Miljøstyrelsen 


