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Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for anlæg af sandfang ved Ishøj 
Sø 

 
 
Screeningsafgørelse 
Ishøj Kommune vurderer, at anlæg af sandfang ved Ishøj Sø ikke antages at kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af 
miljøvurdering og tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM).  
  
Projektet er ikke-miljøvurderingspligtigt, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en så-
dan grad eller karakter, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder in-
ternationalt beskyttede naturtyper og arter.  
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og vurderet i forhold til 
kriterierne i lovens bilag 6. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke 
har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Beskrivelse af projektet 
Ishøj Sø er, udover at være et rekreativt område, også et spildevandsteknisk anlæg og 
søen fungerer, som regnvandsbassin for både Baldersbækken og vandløbet Lille Vejleå. 
Under regnskyl tilføres søen sediment, hvorfor området løbende har været oprenset, se-
nest i 2020/21. I forbindelse med oprensningen ønskes, der nu etableret et sandfang ved 
indløbet fra Baldersbækken for at reducere mængden af tilført sediment til søen. Sandfan-
get ønskes etableret ved udvidelse af den spunsede kanal fra Ishøj Parkvej og sydøst mod 
Ishøj Sø.  
 
Sandfanget udformes i flere sektioner adskilt af jordvolde med kronekant i ca. 3 m bredde. 
Jordvoldenes top placeres i koten tilsvarende til vandstanden i vandløbets tørre perioder. 
På jordvoldene plantes tagrør, der er med til at tilbageholde sedimentet.  
Sandfanget udformes med et snoet forløb mod cykelstien og fortovet for at gøre sandfan-
get mindre teknisk i sin udformning. På den modsatte side er sandfanget lige. Der står en 
del beplantning på den nordøstlige side af sandfanget som for størstedelen bevares. Da 
træer og buske står tæt på den spunsede kant, vil toppen af anlægget starte fra toppen af 
den spunsede væg. For at sikre nemt drift af anlægget kan, der etableres en adgangsvej 
fra Ishøj Søvej og ned til sandfanget. Adgangsvejen ønskes etableret i 4 m bredde og ud-
lægges i græsarmering. 
 

Ishøj Forsyning 
Baldersbækvej 6 
2635 Ishøj 

Center for Park, Vej og Miljø 
Sagsbehandler: 
Lone Annbritt Jacobsen 
Telefon:  43577777 
Email:     pvm@ishoj.dk 
 
Journal-nummer: 
09.40.20-P19-1-21 

15. september  2021 



 
 
 

 

 
 
Vurdering 
Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10 g) - Dæmninger og anlæg til opstuvning eller varig 
oplagring af vand samt punkt 11 c) Rensningsanlæg. 
 
Der er derfor foretaget en screening som grundlag for vurdering af om anlægget er omfat-
tet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport. 
 
Screeningen er foretaget på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen fremsendt af Ishøj 
Forsyning.  
 
De væsentligste kriterier, der ligger til grund for vurderingen er: 
 
Under regnskyl tilføres søen sediment, hvorfor området løbende har været oprenset. Ved 
at etablere et sandfang ved indløbet fra Baldersbækken vil mængden af tilført sediment til 
søen reduceres. Sandfanget fysiske udbredelse er begrænset på alle sider, og derfor kan 
sandfanget ikke dimensioneres iht. BAT. Derfor betragtes Ishøj Sø som et rensebassin og 
sandfanget betragtes som et forbassin til Ishøj Sø. 
Et sandfang før indløbet til Ishøj Sø vil på sigt være med til at forbedre miljø- og naturfor-
holdene i Ishøj Sø. 
 
Det vurderes, at projektet i sig selv ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af de nær-
liggende § 3 - områder eller beskyttede arter. Registrerede fugle indenfor projektområdet 
vurderes kun påvirket i mindre grad, da fuglene har mulighed for at trække over i den nær-
liggende Ishøj Sø eller opstrøms i Baldersbækken. Endvidere gennemføres projektet uden-
for dyrenes ynglesæson. 
 
Projektet ligger i et område, der er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 
Ved en forhøjet vandstand på 2,4 m vil området stå under vand. Det vurderes, at en evt. 
oversvømmelse af projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet samt at om-
rådet godt kan tåle en evt. oversvømmelse uden de store værditab. 
 
Konklusion 
Projektet vurderes ikke at få skadelige virkninger for miljøet. Tværtimod forventes projektet 
at være til gavn for miljø og natur, da mængden af sediment til Ishøj Sø reduceres ved 
etableringen af sandfanget.  
På baggrund af screeningen vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, 
hvorfor der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. 
 
Lovgrundlag 
Afgørelsen er truffet i henhold lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM), lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020. 
 
Andre tilladelser og godkendelser 
Ishøj Kommune gør opmærksom på at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonse-
kvensrapport ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, 
tilladelser og godkendelser af projektet. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Ishøj Kommunes hjemmeside den 15. sep-
tember 2021. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse 
med sagens behandling. 
 



 
 
 

 

Afgørelsen kan påklages af: 

• Miljø- og fødevareministeren 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealan-
vendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som re-
præsenterer mindst 100 medlemmer.  

 
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital 
selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og 
www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på kla-
geportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en be-
grundet anmodning herom sendes til Ishøj Kommune, der videresender anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 
imødekommes.  
 
Klagefristen udløber den 13. oktober 2021. 
 
Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må 
udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet 
påbyde dette standset. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lone Annbritt Jacobsen 
Civilingeniør/MEM 
 
 
 
 

Bilag: Myndighedsscreeningsskema samt anmeldelse 
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