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Emne Ansøgningens art Myndighed Reference til lovgivning

Forventet 

forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af 

ansøgning

Forventet 

sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forven

tet fase Afhængigheder Bemærkninger

Arkæologi Høring af Københavns Museum om 

risiko/mulighed for arkæologiske interesser 

(arkivalsk kontrol). Kulturstyrelsen skal 

godkende evt. forundersøgelse.

Københavns Museum og 

Kulturstyrelsen.

Museumsloven: BEK 358 af 08.04.2014. 1 mdr. 1 måned 2 Såfremt der skal udøres arkæologiske 

forundersøgelser og der er arkæologiske 

fund, kan projektet blive forsinket 

væsentligt.

Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til 

museumslovens § 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).

Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en evt. forundersøgelse kan sættes i gang. Forundersøgelsen 

skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Ledninger Indhentning af ledningsoplysninger LER LER loven § 9 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK 

nr 578 af 06/06/2011 

1 måned 1 måned 2

Plangrundlag Kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Planloven -  LBK nr 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning 3-4 måneder til dialog 

med kommune og 

afklaring af behov for 

konkret planlægning og 

udarbejdelse af evt. 

ansøgning om tillæg til 

lokalplan og 

kommuneplan samt 

miljøvurdering af 

planerne.

12-18 måneder 2 Processen forventes at være kortere (3-6 

måneder), såfremt der ikke skal udarbejdes 

et nyt plangrundlag.

Der bør igangsættes dialog med Københavns Kommunens og/eller Hvidovre Kommunes planafdeling(e). 

Kommunen skal afgøre, om en dispensation er tilstrækkelig, eller der skal laves tillæg til den gældende 

plangrundlag. Forløbet med miljøvurdering af eventuelle plantillæg kan indgå som en den af VVM-

redegørelsen. 

Plangrundlag Tillæg til spildevandsplan Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 32 

Spildevandsbekendtgørelsen BEK 726 af 1. juni 2016 § 5

3 - 6 mdr. 6 - 12 mdr. 2 Dialog med Kommunerne Politisk godkendelse og 8 ugers offentlig høring kræves. Der er en ny spildevandsplan under udarbejdelse. KBH 

og Frederiksberg får ny plan i 2017.

Jordarealer Køb af jord / ekspropriation Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

1 - 12 måneder 2 Kommunen skal erhverve jord til etablering af evt. nyt renseanlæg ved mageskifte eller ekspropriation. 

Udledning Ansøgning om udledningstilladelse til 

udledning

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune / 

Miljøstyrelsen

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 28 1-2 måneder efter 

afklaring med 

kommunen

Selve tilladelsen 3-6 

måneder

2 Afhænger af hvilket vand, der skal udledes. 

Og afhænger af, at tillæg til spildevandsplan 

vedtages.

Dialog med kommunen om rensning/sikring mod opslemning af tungmetaller 

Natura 2000 og 

bilag IV-arter

Vurderinger efter habitatregler Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 af 06/12/2020 §§ 6 og 10 2 Dette er et krav til myndighed om, at før der træffes afgørelse skal foretages en vurdering af, om planen eller 

projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt, samt en sikring af, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for ater oplistet på bilag IV. 

SMV Miljøvurdering af plangrundlag Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 8, 12 - 18 måneder 2

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne på land Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 15 - bilag 2 punkt 

10 b

VVM-anmeldelse 3-4 

måneder

Ved kun screening: 2-6 

måneder 

Ved fuld VVM: 24 måneder 

2 Evt. VVM udarbejdes sideløbende med de 

øvrige ansøgninger og tilladelser.

På baggrund af en screening skal Københavns og Hvidovre Kommune, om der skal laves fuld VVM, eller om 

screeningen er tilstrækkelig. Såfremt en fuld VVM ikke ønskes, anbefales det, at der laves en grundig VVM-

anmeldelse med afdækning af de mulige påvirkninger af miljøet i bred forstand. Såfremt en VVM ønskes kan 

anmelelsen være en kort beskrivelse af projektet og VVM-proceduren kan startes op uden videre. Anmeldelsen 

sendes til både Københavns Kommune og Hvidovre Kommune. Det forudsættes i tidsplanen, at der skal laves 

fuld VVM.

Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 241 af 13/03/2019 § 33 og 

Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr. 1317 af 20/11/2018

4 måneder

Beskyttelseslinjer - 

sø/å

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §16 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres inden for beskyttelseslinjen 

Langs Harestrup Å er udpeget en åbeskyttelseslinje

Beskyttelseslinjer - 

skov

Dispensation fra skovbyggelinjen Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §17 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres inden for skovbyggelinjen

Område øst for Damhusåen, ved Valbyparken, er omfattet af skovbyggelinje. 

Strandbeskyttelse Dispensation fra strandbeskyttelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §15

Beskyttet natur Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 

for beskyttet natur 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §3 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i beskyttet natur

Renseanlæg Damhusåen ligger i direkte tilknytning til Harrestrup Å, der er udpeget som beskyttet vandløb efter 

NBL § 3. 

Der er desuden en række lokaliteter beskyttet i medfør af NBL § 3, herunder strndeng, sø, mode, eng og 

beskyttet vandløb. 

Fredninger Evt. ansøgning om tilladelse til midlertidig 

byggeplads samt evt. etablering af skakt, hvis 

de kommer til at ligge inden for 

fredningenerne Langelinjeparken og 

Trekroner, eller berører kulturarvsarealer og 

fredede fortidsminder ved Lynetten

Fredningsnævnet gennem 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 kap. 6. og 

fredningsformål

2 - 4 måneder 4  - 6 måneder 2 Det skal afklares, om evt. udvidelse, skakt 

og byggepladsen berører de fredede 

områder. Hvis de fredede område ikke 

påvirkes, skal der ikke søges om tilladelse 

hos Fredningsnævnet. 

En skakt i i de fredede områder forventes ikke at medføre varige ændringer af brugen af området.

Fredningsnævnet skal høres og evt. meddele dispensation til at foretage ændringer, hvis projektet kan påvirke 

de fredede områder. Desuden skal Fredningsnævnet give tilladelse, hvis det er nødvendigt at etablere en 

midlertidig arbejdsplads inden for de fredede områder. Det anbefales, at det tænkes ind i projektet, hvordan 

de fredede områder bedst muligt kan undgå at blive påvirket af projektet i anlægsfasen.

Københavns Kommune skal evt. søge om tilladelsen i samarbejde med Biofos.

Fredskov Tilladelse fra skovloven til rydning af fredskov, 

etablering af teknisk anlæg i fredskov

SVANA Sjælland Skovlovens LBK nr 1577 af 08/12/2015  §6 eller 11 efter §

38

1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i fredskovsarealet

Dele af Valbyparken, øst for Avedøre, er omfattet af fredskov. 

Boring Boretilladelse til hydrogeologiske 

forundersøgelser - boringer

Københavns Kommune/ 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015 og 

boringsbekendtgørelsen BEK nr 1260 af 28/10/2013, Bekendtgørelse om 

udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land § 2 og 3

1 måned 1-2 måneder

2

Ved etablering boringer til undersøgelse eller vandindvinding/grundvandssænkning skal der anmeldes eller 

ansøges om borearbejdet til kommunen.

Boring Anmeldelse af geotekniske boringer til 

forundersøgelser

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune  / 

Kystdirektoratet

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 

BEK nr 1260 af 28/10/2013 

1 uge Mindst 2 ugers varsel

2

Forundersøgelser Meddelelse om forundersøgelser til projektet Varsling af ejere og evt. 

lejere af berørte 

ejendomme

1 uge Mindst 2 ugers varsel 2 Se også Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

Byggeri Ansøgning om byggetilladelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 16 1 måned 2 - 3 måneder 3 Til bygværker og byggeplads



Byggeri Meddelelse om udførelse af projektet og om 

der skal træffes særlige foranstaltninger til 

sikring af omliggende grunde, bygninger og 

ledningsanlæg

Ejere og lejere Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 12 1 uge Mindst 2 ugers varsel 3

Byggeri Screening af byggesager for ejendomme over 

og omkring tracé i forhold til, om der er 

dybtliggende jordankre eller andre  

forhindringer.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016  § 12 2 måneder n/a 3

Grundvand Midlertidig tilladelse til grundvandssænkning Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015  § 26 og 27 1 måned 2 - 3 måneder 3 Der skal som led i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder ansøges om tilladelse til bortledning 

(oppumpning) af grundvand eller anden sænkning af grundvandsstanden.

Grundvand Tilladelse til reinfiltration Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 1 måned 2 - 3 måneder 3 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund må ikke uden tilladelse 

afledes til undergrunden.

Jord Tilladelser til bygge-og

anlægsarbejder på

forureningskortlagte

ejendomme.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016 § 8 stk. 2 1 måned 2 - 3 måneder 3 Såfremt der foretages anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (V1 og V2), skal der søges tilladelse i henhold til 

jordforureningslovens §8 hos den respektive kommune, hvis arealet er omfattet af nærmere defineret indsats, 

f.eks. OSD.

Jord § 19-tilladelser til nedgravning af skakter og 

tunnelrør, oplag

eller afledninger til

jord. 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 stk. 1 1 måned 2 - 3 måneder

3

Undersøg hvilke arbejder, der kræver § 19 - i samarbejde med kommunerne. Der skal ansøges om § 19 

tilladelser for udførelse af aktiviteter, som indebære risiko for forurening af grundvand, jord og undergrund.

Det kan f.eks. dreje sig om midlertidige eller permanente oplag af jord eller nedsivning af oppumpet grundvand 

i forbindelse med grundvandssænkning.

Brug af 

hjælpestoffer 

§ 19-tilladelse til brug af hjælpestoffer ifm. 

boring 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 19 stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 3

Støj Anmeldelse/ansøgning om dispensation fra 

støjforskrift

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og 

anlægsarbejder i Københavns Kommune og Forskrift for udførelse af 

erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter i Hvidovre Kommune

1 uge 14 dage-2 måneder plus 

evt. tid i klagenævn

3 Bør afklares før udbud - tilladte driftstid er 

vigtig for tidsplan

Affald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til 

kommunen jf. kommunens affaldsregulativ.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Regulativ for erhvervsaffald for hhv. Københavns og Hvidovre Kommune 1 uge Mindst 2 ugers varsel 4

Arbejdsmiljø Anmeldelse af byggepladser Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om bygherrens pligter BEK nr 117 af 05/02/2013  § 21 1 uge Ingen 4 Alle enkeltstående byggepladser med forventet varighed af >500 manddage skal anmeldes før byggestart. 

Anmeldelse udføres af bygherres arbejdsmiljøkoordinator under udførelse

Gravetilladelse Ansøgning til vejmyndigheden om tilladelse til 

at grave og råde over offentligt areal

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vejlovens § 73, LOV nr 1520 af 27/12/2014 1 uge 3 uger 4 Gravetilladelser - Tilladelse til midlertidig råden over vejareal. Søges af entreprenøren, indskrives i udbud. 

Jord Flytning af jord skal anmeldes til 

kommunerne.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016  § 50 stk. 2 og 

Bekendtgørelse om flytning af jord BEK nr 1452 af 07/12/2015 §4, stk. 1 

og 2

1 uge Ingen 4

Støv/støj Anmeldelse af midlertidige støvende og 

støjende bygge- og anlægsaktiviteter 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Bekendtgørelse om miljøregulering af

visse aktiviteter BEK nr 467 af 23/05/2016  § 2, stk. 1.

1 uge Mindst 2 ugers varsel 4

Udledning Udledningstilladelse til vandløb, søer eller hav 

i anlægsfasen og driftsfasen.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 28 stk. 1 1 måned 2 - 3 måneder 4 Der skal ansøges om tilslutnings- og udledningstilladelser for spildevand/oppumpet grundvand iht. § 28, stk. 1. 

Ved udledning til vandløb, skal ansøgningen dokumentere, at udledningen overholder miljøkvalitetskrav for 

udledning til forurendende stoffer til vandløb, søer og havet.

Udledning Midlertid tilslutning til kloak Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 28 stk. 3 1 måned 2 - 3 måneder 4 Ved tilslutning af spildevand, afvanding eller oppumpet grundvand til offentlig kloak skal der ansøges om 

tilladelse (både anlæg og byggeplads).
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Emne Ansøgningens art Myndighed Reference til lovgivning

Forventet 

forberedelse/dia

log og 

udarbejdelse af 

ansøgning

Forventet 

sagsbehandlingsti

d hos myndighed Forventet fase Afhængigheder Bemærkninger

Arkæologi Høring af Københavns Museum 

om risiko/mulighed for 

arkæologiske interesser 

(arkivalsk kontrol). 

Kulturstyrelsen skal godkende 

evt. forundersøgelse.

Københavns Museum og 

Kulturstyrelsen.

Museumsloven: BEK 358 af 08.04.2014. 1 mdr. 1 måned 2 Såfremt der skal udøres 

arkæologiske 

forundersøgelser og der er 

arkæologiske fund, kan 

projektet blive forsinket 

væsentligt.

Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig 

standsning i henhold til museumslovens § 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).

Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en evt. forundersøgelse kan sættes i 

gang. Forundersøgelsen skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Jernbane Ansøgning om 

krydsningstilladelse til etablering 

af tunnel/ledninger under 

jernbanen

Trafikstyrelsen og Banedanmark Jernbaneloven LOV nr 686 af 27/05/2015 § 24. 3-6 måneder 6-12 måneder 2 Dialog med Banedanmark skal indledes i analysefasen.

Ledninger Indhentning af 

ledningsoplysninger

LER LER loven § 9 Bekendtgørelse af lov om registrering af 

ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 

1 måned 1 måned 2

Plangrundlag Kommuneplantillæg og tillæg til 

lokalplan

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Planloven -  LBK nr 1157 af 01/07/2020 af lov om 

planlægning

3-4 måneder til 

dialog med 

kommune og 

afklaring af 

behov for 

konkret 

planlægning og 

udarbejdelse af 

evt. ansøgning 

om tillæg til 

lokalplan og 

kommuneplan 

samt 

miljøvurdering af 

planerne.

12-18 måneder 2 Processen forventes at være 

kortere (3-6 måneder), 

såfremt der ikke skal 

udarbejdes et nyt 

plangrundlag.

Der bør igangsættes dialog med Københavns Kommunens og/eller Hvidovre 

Kommunes planafdeling(e). Kommunen skal afgøre, om en dispensation er 

tilstrækkelig, eller der skal laves tillæg til den gældende plangrundlag. Forløbet med 

miljøvurdering af eventuelle plantillæg kan indgå som en den af VVM-redegørelsen. 

Plangrundlag Tillæg til spildevandsplan Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 32 

Spildevandsbekendtgørelsen BEK 726 af 1. juni 2016 § 5

3 - 6 mdr. 6 - 12 mdr. 2 Dialog med Kommunerne Politisk godkendelse og 8 ugers offentlig høring kræves. Der er en ny spildevandsplan 

under udarbejdelse. KBH og Frederiksberg får ny plan i 2017.

Jordarealer Køb af jord / ekspropriation Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

1 - 12 måneder 2 Kommunen skal erhverve jord til etablering af evt. nyt renseanlæg ved mageskifte eller 

ekspropriation. 

Udledning Ansøgning om 

udledningstilladelse til udledning

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune / Miljøstyrelsen

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 28 1-2 måneder 

efter afklaring 

med kommunen

Selve tilladelsen 3-

6 måneder

2 Afhænger af hvilket vand, 

der skal udledes. Og 

afhænger af, at tillæg til 

spildevandsplan vedtages.

Dialog med kommunen om rensning/sikring mod opslemning af tungmetaller 

Natura 2000 og 

bilag IV-arter

Vurderinger efter habitatregler Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune 

Habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 af 06/12/2020 §§ 6 

og 10

2 Dette er et krav til myndighed om, at før der træffes afgørelse skal foretages en 

vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

eller projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, samt en sikring af, at 

det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for ater oplistet på bilag IV. 

SMV Miljøvurdering af plangrundlag Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune 

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 8, 12 - 18 måneder 2



VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne 

på land

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 15 - 

bilag 1 pkt. 13 og bilag 2 pkt 10 b og 11 d

VVM-anmeldelse 

3-4 måneder

24 måneder 2 Evt. VVM udarbejdes 

sideløbende med de øvrige 

ansøgninger og tilladelser.

På baggrund af en screening skal Københavns og Hvidovre Kommune, om der skal laves 

fuld VVM, eller om screeningen er tilstrækkelig. Såfremt en fuld VVM ikke ønskes, 

anbefales det, at der laves en grundig VVM-anmeldelse med afdækning af de mulige 

påvirkninger af miljøet i bred forstand. Såfremt en VVM ønskes kan anmelelsen være 

en kort beskrivelse af projektet og VVM-proceduren kan startes op uden videre. 

Anmeldelsen sendes til både Københavns Kommune og Hvidovre Kommune. Det 

forudsættes i tidsplanen, at der skal laves fuld VVM.

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne 

på havet

Kystdirektoratet Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 VVM-anmeldelse 

3-4 måneder

Ved kun 

screening: 2-6 

måneder 

Ved fuld VVM: 12-

14 måneder 

2 Evt. VVM udarbejdes 

sideløbende med de øvrige 

ansøgninger og tilladelser.

Se herover. 

Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 241 af 13/03/2019 § 33 og 

Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr. 1317 af 

20/11/2018

4 måneder

Beskyttelseslinjer - 

sø/å

Dispensation fra sø- og 

åbeskyttelseslinjen

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §16 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller 

arbejdspladser placeres 

inden for beskyttelseslinjen 

Langs Harestrup Å er udpeget en åbeskyttelseslinje

Beskyttelseslinjer - 

skov

Dispensation fra skovbyggelinjen Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §17 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller 

arbejdspladser placeres 

inden for skovbyggelinjen

Område øst for Damhusåen, ved Valbyparken, er omfattet af skovbyggelinje. 

Beskyttet natur Dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 for 

beskyttet natur

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §3 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller 

arbejdspladser placeres i 

beskyttet natur

Renseanlæg Damhusåen ligger i direkte tilknytning til Harrestrup Å, der er udpeget 

som beskyttet vandløb efter NBL § 3. 

Der er desuden en række lokaliteter beskyttet i medfør af NBL § 3, herunder strndeng, 

sø, mode, eng og beskyttet vandløb. 

Fredskov Tilladelse fra skovloven til 

rydning af fredskov, etablering 

af teknisk anlæg i fredskov

SVANA Sjælland Skovlovens LBK nr 1577 af 08/12/2015  §6 eller 11 efter §

38

1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller 

arbejdspladser placeres i 

fredskovsarealet

Dele af Valbyparken, øst for Avedøre, er omfattet af fredskov. 

Fredninger Evt. ansøgning om tilladelse til 

midlertidig byggeplads samt evt. 

etablering af skakt, hvis de 

kommer til at ligge inden for 

fredningenerne 

Langelinjeparken og Trekroner, 

eller berører kulturarvsarealer 

og fredede fortidsminder ved 

Lynetten

Fredningsnævnet gennem 

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 kap. 6. 

og fredningsformål

2 - 4 måneder 4  - 6 måneder 2 Det skal afklares, om evt. 

udvidelse, skakt og 

byggepladsen berører de 

fredede områder. Hvis de 

fredede område ikke 

påvirkes, skal der ikke søges 

om tilladelse hos 

Fredningsnævnet. 

En skakt i i de fredede områder forventes ikke at medføre varige ændringer af brugen 

af området.

Fredningsnævnet skal høres og evt. meddele dispensation til at foretage ændringer, 

hvis projektet kan påvirke de fredede områder. Desuden skal Fredningsnævnet give 

tilladelse, hvis det er nødvendigt at etablere en midlertidig arbejdsplads inden for de 

fredede områder. Det anbefales, at det tænkes ind i projektet, hvordan de fredede 

områder bedst muligt kan undgå at blive påvirket af projektet i anlægsfasen.

Københavns Kommune skal evt. søge om tilladelsen i samarbejde med Biofos.

Boring Boretilladelse til 

hydrogeologiske 

forundersøgelser - boringer

Københavns Kommune/ Hvidovre 

Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015 og 

boringsbekendtgørelsen BEK nr 1260 af 28/10/2013, 

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land § 2 og 3 1 måned 1-2 måneder 2

Ved etablering boringer til undersøgelse eller vandindvinding/grundvandssænkning 

skal der anmeldes eller ansøges om borearbejdet til kommunen.

Boring Anmeldelse af geotekniske 

boringer til forundersøgelser

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune  / Kystdirektoratet

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land BEK nr 1260 af 28/10/2013 

1 uge Mindst 2 ugers varsel

2

Forundersøgelser Meddelelse om 

forundersøgelser til projektet

Varsling af ejere og evt. lejere af 

berørte ejendomme

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

2 Se også Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 

fast ejendom

Byggeri Ansøgning om byggetilladelse Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 16 1 måned 2 - 3 måneder 3 Til bygværker og byggeplads

Byggeri Meddelelse om udførelse af 

projektet og om der skal træffes 

særlige foranstaltninger til 

sikring af omliggende grunde, 

bygninger og ledningsanlæg

Ejere og lejere Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 12 1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

3



Byggeri Screening af byggesager for 

ejendomme over og omkring 

tracé i forhold til, om der er 

dybtliggende jordankre eller 

andre  forhindringer.

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016  § 12 2 måneder n/a 3

Grundvand Midlertidig tilladelse til 

grundvandssænkning

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015  § 26 og 

27

1 måned 2 - 3 måneder 3 Der skal som led i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder ansøges om tilladelse til 

bortledning (oppumpning) af grundvand eller anden sænkning af grundvandsstanden.

Grundvand Tilladelse til reinfiltration Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 1 måned 2 - 3 måneder 3 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund må 

ikke uden tilladelse afledes til undergrunden.

Jord Tilladelser til bygge-og

anlægsarbejder på

forureningskortlagte

ejendomme.

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016 § 8 stk. 2 1 måned 2 - 3 måneder 3 Såfremt der foretages anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (V1 og V2), skal der 

søges tilladelse i henhold til jordforureningslovens §8 hos den respektive kommune, 

hvis arealet er omfattet af nærmere defineret indsats, f.eks. OSD.

Jord § 19-tilladelser til nedgravning af 

skakter og tunnelrør, oplag

eller afledninger til

jord. 

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 

stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 3

Undersøg hvilke arbejder, der kræver § 19 - i samarbejde med kommunerne. Der skal 

ansøges om § 19 tilladelser for udførelse af aktiviteter, som indebære risiko for 

forurening af grundvand, jord og undergrund.

Det kan f.eks. dreje sig om midlertidige eller permanente oplag af jord eller nedsivning 

af oppumpet grundvand i forbindelse med grundvandssænkning.

Brug af 

hjælpestoffer 

§ 19-tilladelse til brug af 

hjælpestoffer ifm. boring 

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 19 

stk. 1 1 måned 2 - 3 måneder 3

Støj Anmeldelse/ansøgning om 

dispensation fra støjforskrift

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og 

anlægsarbejder i Københavns Kommune og Forskrift for 

udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter 

i Hvidovre Kommune

1 uge 14 dage-2 

måneder plus evt. 

tid i klagenævn

3 Bør afklares før udbud - 

tilladte driftstid er vigtig for 

tidsplan

Affald Anmeldelse af bygge- og 

anlægsaffald til kommunen jf. 

kommunens affaldsregulativ.

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Regulativ for erhvervsaffald for hhv. Københavns og 

Hvidovre Kommune

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Arbejdsmiljø Anmeldelse af byggepladser Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om bygherrens pligter BEK nr 117 af 

05/02/2013  § 21

1 uge Ingen 4 Alle enkeltstående byggepladser med forventet varighed af >500 manddage skal 

anmeldes før byggestart. Anmeldelse udføres af bygherres arbejdsmiljøkoordinator 

under udførelse

Gravetilladelse Ansøgning til vejmyndigheden 

om tilladelse til at grave og råde 

over offentligt areal

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Vejlovens § 73, LOV nr 1520 af 27/12/2014 1 uge 3 uger 4 Gravetilladelser - Tilladelse til midlertidig råden over vejareal. Søges af entreprenøren, 

indskrives i udbud. 

Jord Flytning af jord skal anmeldes til 

kommunerne.

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016  § 50 stk. 2 

og Bekendtgørelse om flytning af jord BEK nr 1452 af 

07/12/2015 §4, stk. 1 og 2

1 uge Ingen 4

Støv/støj Anmeldelse af midlertidige 

støvende og støjende bygge- og 

anlægsaktiviteter 

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Bekendtgørelse om miljøregulering af

visse aktiviteter BEK nr 467 af 23/05/2016  § 2, stk. 1.

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Udledning Udledningstilladelse til vandløb, 

søer eller hav i anlægsfasen og 

driftsfasen.

Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 28 

stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 4 Der skal ansøges om tilslutnings- og udledningstilladelser for spildevand/oppumpet 

grundvand iht. § 28, stk. 1. Ved udledning til vandløb, skal ansøgningen dokumentere, 

at udledningen overholder miljøkvalitetskrav for udledning til forurendende stoffer til 

vandløb, søer og havet.

Udledning Midlertid tilslutning til kloak Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 28 

stk. 3

1 måned 2 - 3 måneder 4 Ved tilslutning af spildevand, afvanding eller oppumpet grundvand til offentlig kloak 

skal der ansøges om tilladelse (både anlæg og byggeplads).

Nedrivning Nedrivningstilladelse Københavns Kommune / Hvidovre 

Kommune

4 - 6 måneder 4 Der skal ansøges om tilladelse til nedrivning af eksisterende renseanlæg. 
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Emne Ansøgningens art Myndighed Reference til lovgivning

Forventet 

forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af 

ansøgning

Forventet 

sagsbehandlingsti

d hos myndighed Forventet fase Afhængigheder Bemærkninger

Arkæologi Høring af Københavns Museum om 

risiko/mulighed for arkæologiske interesser 

(arkivalsk kontrol). Kulturstyrelsen skal 

godkende evt. forundersøgelse.

Københavns Museum og 

Kulturstyrelsen.

Museumsloven: BEK 358 af 08.04.2014. 1 mdr. 1 måned 2 Såfremt der skal udøres arkæologiske 

forundersøgelser og der er arkæologiske 

fund, kan projektet blive forsinket 

væsentligt.

Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig 

standsning i henhold til museumslovens § 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).

Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en evt. forundersøgelse kan sættes i 

gang. Forundersøgelsen skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Jernbane Ansøgning om krydsningstilladelse til 

etablering af tunnel/ledninger under 

jernbanen

Trafikstyrelsen og 

Banedanmark

Jernbaneloven LOV nr 686 af 27/05/2015 § 24. 3-6 måneder 6-12 måneder 2 Dialog med Banedanmark skal indledes i analysefasen.

Ledninger Indhentning af ledningsoplysninger LER LER loven § 9 Bekendtgørelse af lov om registrering af 

ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 

1 måned 1 måned 2

Plangrundlag Kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Planloven - LBK nr 1157 af 01/07/2020 af lov om 

planlægning

3-4 måneder til dialog 

med kommune og 

afklaring af behov for 

konkret planlægning og 

udarbejdelse af evt. 

ansøgning om tillæg til 

lokalplan og 

kommuneplan samt 

miljøvurdering af 

planerne.

12-18 måneder 2 Processen forventes at være kortere (3-6 

måneder), såfremt der ikke skal udarbejdes 

et nyt plangrundlag.

Der bør igangsættes dialog med Københavns Kommunens og/eller Hvidovre Kommunes 

planafdeling(e). Kommunen skal afgøre, om en dispensation er tilstrækkelig, eller der skal 

laves tillæg til den gældende plangrundlag. Forløbet med miljøvurdering af eventuelle 

plantillæg kan indgå som en den af VVM-redegørelsen. 

Plangrundlag Tillæg til spildevandsplan Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 32 

Spildevandsbekendtgørelsen BEK 726 af 1. juni 2016 § 

5

3 - 6 mdr. 6 - 12 mdr. 2 Dialog med Kommunerne Politisk godkendelse og 8 ugers offentlig høring kræves. Der er en ny spildevandsplan 

under udarbejdelse. KBH og Frederiksberg får ny plan i 2017.

Jordarealer Køb af jord / ekspropriation Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

1 - 12 måneder 2 Kommunen skal erhverve jord til etablering af evt. nyt renseanlæg ved mageskifte eller 

ekspropriation. 

Udledning Ansøgning om udledningstilladelse til 

udledning

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune / 

Miljøstyrelsen

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 28 1-2 måneder efter 

afklaring med 

kommunen

3-6 måneder 2 Afhænger af hvilket vand, der skal udledes. 

Og afhænger af, at tillæg til spildevandsplan 

vedtages.

Dialog med kommunen om rensning/sikring mod opslemning af tungmetaller 

Natura 2000 og 

bilag IV-arter

Vurderinger efter habitatregler Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 af 06/12/2020 

§§ 6 og 10

2 Dette er et krav til myndighed om, at før der træffes afgørelse skal foretages en vurdering 

af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, 

kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, samt en sikring af, at det ansøgte ikke kan 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 

ater oplistet på bilag IV. 

SMV Miljøvurdering af plangrundlag Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 8, 12 - 18 måneder 2

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne på land Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 15 

- bilag 1 pkt. 13 og bilag 2 pkt. 10 b

VVM-anmeldelse 3-4 

måneder

24 måneder 2 Evt. VVM udarbejdes sideløbende med de 

øvrige ansøgninger og tilladelser.

På baggrund af en screening skal Københavns og Hvidovre Kommune, om der skal laves 

fuld VVM, eller om screeningen er tilstrækkelig. Såfremt en fuld VVM ikke ønskes, 

anbefales det, at der laves en grundig VVM-anmeldelse med afdækning af de mulige 

påvirkninger af miljøet i bred forstand. Såfremt en VVM ønskes kan anmelelsen være en 

kort beskrivelse af projektet og VVM-proceduren kan startes op uden videre. 

Anmeldelsen sendes til både Københavns Kommune og Hvidovre Kommune. Det 

forudsættes i tidsplanen, at der skal laves fuld VVM.

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne på havet Kystdirektoratet Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 VVM-anmeldelse 3-4 

måneder

Ved kun 

screening: 2-6 

måneder 

Ved fuld VVM: 12-

14 måneder 

2 Evt. VVM udarbejdes sideløbende med de 

øvrige ansøgninger og tilladelser.

Se herover. 

Miljøgodkendels

e

Miljøgodkendelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 241 af 13/03/2019 § 33 

og Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr. 1317 af 

20/11/2018

4 måneder

Beskyttelseslinjer 

- skov

Dispensation fra skovbyggelinjen Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §17 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres inden for skovbyggelinjen

Område øst for Damhusåen, ved Valbyparken, er omfattet af skovbyggelinje. 

Beskyttet natur Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 

for beskyttet natur

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §3 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i beskyttet natur

Der er desuden en række lokaliteter beskyttet i medfør af NBL § 3, herunder strndeng, sø, 

mode, eng og beskyttet vandløb. 



Fredninger Evt. ansøgning om tilladelse til midlertidig 

byggeplads samt evt. etablering af skakt, hvis 

de kommer til at ligge inden for 

fredningenerneAmager Strandpark, 

Langelinjeparken og Trekroner, eller berører 

kulturarvsarealer og fredede fortidsminder 

ved Lynetten

Fredningsnævnet gennem 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 

kap. 6. og fredningsformål

2 - 4 måneder 4  - 6 måneder 2 Det skal afklares, om nyt renseanlæg, skakt 

og byggepladsen berører de fredede 

områder. Hvis de fredede område ikke 

påvirkes, skal der ikke søges om tilladelse hos 

Fredningsnævnet. 

En skakt i i de fredede områder forventes ikke at medføre varige ændringer af brugen af 

området.

Fredningsnævnet skal høres og evt. meddele dispensation til at foretage ændringer, hvis 

projektet kan påvirke de fredede områder. Desuden skal Fredningsnævnet give tilladelse, 

hvis det er nødvendigt at etablere en midlertidig arbejdsplads inden for de fredede 

områder. Det anbefales, at det tænkes ind i projektet, hvordan de fredede områder bedst 

muligt kan undgå at blive påvirket af projektet i anlægsfasen.

Københavns Kommune skal evt. søge om tilladelsen i samarbejde med Biofos.

Fredskov Tilladelse fra skovloven til rydning af fredskov, 

etablering af teknisk anlæg i fredskov

SVANA Sjælland Skovlovens LBK nr 1577 af 08/12/2015  §6 eller 11 

efter §

38

1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i fredskovsarealet

Dele af Valbyparken, øst for Avedøre, er omfattet af fredskov. 

Boring Boretilladelse til hydrogeologiske 

forundersøgelser - boringer

Københavns Kommune/ 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015 og 

boringsbekendtgørelsen BEK nr 1260 af 28/10/2013, 

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 

og brønde på land § 2 og 3

1 måned 1-2 måneder 2 Ved etablering boringer til undersøgelse eller vandindvinding/grundvandssænkning skal 

der anmeldes eller ansøges om borearbejdet til kommunen.

Boring Anmeldelse af geotekniske boringer til 

forundersøgelser

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune  / 

Kystdirektoratet

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer 

og brønde på land BEK nr 1260 af 28/10/2013 

1 uge Mindst 2 ugers varsel

2

Forundersøgelse

r

Meddelelse om forundersøgelser til projektet Varsling af ejere og evt. 

lejere af berørte ejendomme

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

2 Se også Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 

ejendom

Byggeri Ansøgning om byggetilladelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 16 1 måned 2 - 3 måneder 3 Til bygværker og byggeplads

Byggeri Meddelelse om udførelse af projektet og om 

der skal træffes særlige foranstaltninger til 

sikring af omliggende grunde, bygninger og 

ledningsanlæg

Ejere og lejere Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 12 1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

3

Byggeri Screening af byggesager for ejendomme over 

og omkring tracé i forhold til, om der er 

dybtliggende jordankre eller andre  

forhindringer.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016  § 12 2 måneder n/a 3

Grundvand Midlertidig tilladelse til grundvandssænkning Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015  § 26 

og 27

1 måned 2 - 3 måneder 3 Der skal som led i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder ansøges om tilladelse til 

bortledning (oppumpning) af grundvand eller anden sænkning af grundvandsstanden.

Grundvand Tilladelse til reinfiltration Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 1 måned 2 - 3 måneder 3 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund må 

ikke uden tilladelse afledes til undergrunden.

Jord Tilladelser til bygge-og

anlægsarbejder på

forureningskortlagte

ejendomme.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016 § 8 stk. 

2 

1 måned 2 - 3 måneder 3 Såfremt der foretages anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (V1 og V2), skal der søges 

tilladelse i henhold til jordforureningslovens §8 hos den respektive kommune, hvis arealet 

er omfattet af nærmere defineret indsats, f.eks. OSD.

Jord § 19-tilladelser til nedgravning af skakter og 

tunnelrør, oplag

eller afledninger til

jord. 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 

stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 3

Undersøg hvilke arbejder, der kræver § 19 - i samarbejde med kommunerne. Der skal 

ansøges om § 19 tilladelser for udførelse af aktiviteter, som indebære risiko for 

forurening af grundvand, jord og undergrund.

Det kan f.eks. dreje sig om midlertidige eller permanente oplag af jord eller nedsivning af 

oppumpet grundvand i forbindelse med grundvandssænkning.

Brug af 

hjælpestoffer 

§ 19-tilladelse til brug af hjælpestoffer ifm. 

boring 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 

19 stk. 1 1 måned 2 - 3 måneder 3

Støj Anmeldelse/ansøgning om dispensation fra 

støjforskrift

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- 

og anlægsarbejder i Københavns Kommune og Forskrift 

for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og 

anlægsaktiviteter i Hvidovre Kommune

1 uge 14 dage-2 

måneder plus evt. 

tid i klagenævn

3 Bør afklares før udbud - tilladte driftstid er 

vigtig for tidsplan

Affald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til 

kommunen jf. kommunens affaldsregulativ.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Regulativ for erhvervsaffald for hhv. Københavns og 

Hvidovre Kommune

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Arbejdsmiljø Anmeldelse af byggepladser Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om bygherrens pligter BEK nr 117 af 

05/02/2013  § 21

1 uge Ingen 4 Alle enkeltstående byggepladser med forventet varighed af >500 manddage skal 

anmeldes før byggestart. Anmeldelse udføres af bygherres arbejdsmiljøkoordinator 

under udførelse

Gravetilladelse Ansøgning til vejmyndigheden om tilladelse til 

at grave og råde over offentligt areal

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vejlovens § 73, LOV nr 1520 af 27/12/2014 1 uge 3 uger 4 Gravetilladelser - Tilladelse til midlertidig råden over vejareal. Søges af entreprenøren, 

indskrives i udbud. 

Jord Flytning af jord skal anmeldes til kommunerne. Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016  § 50 

stk. 2 og Bekendtgørelse om flytning af jord BEK nr 

1452 af 07/12/2015 §4, stk. 1 og 2

1 uge Ingen 4

Støv/støj Anmeldelse af midlertidige støvende og 

støjende bygge- og anlægsaktiviteter 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Bekendtgørelse om miljøregulering af

visse aktiviteter BEK nr 467 af 23/05/2016  § 2, stk. 1.

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Udledning Udledningstilladelse til vandløb, søer eller hav i 

anlægsfasen og driftsfasen.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 

28 stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 4 Der skal ansøges om tilslutnings- og udledningstilladelser for spildevand/oppumpet 

grundvand iht. § 28, stk. 1. Ved udledning til vandløb, skal ansøgningen dokumentere, at 

udledningen overholder miljøkvalitetskrav for udledning til forurendende stoffer til 

vandløb, søer og havet.



Udledning Midlertid tilslutning til kloak Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 

28 stk. 3

1 måned 2 - 3 måneder 4 Ved tilslutning af spildevand, afvanding eller oppumpet grundvand til offentlig kloak skal 

der ansøges om tilladelse (både anlæg og byggeplads).

Nedrivning Nedrivningstilladelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

4 - 6 måneder 4 Der skal ansøges om tilladelse til nedrivning af eksisterende renseanlæg Lynetten. 
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Scenarie 4 (forudsætter etablering af Holmene) Udarbejdet KHHI Detailfase 3

Udførselsfase 4

Emne Ansøgningens art Myndighed Reference til lovgivning

Forventet 

forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af 

ansøgning

Forventet 

sagsbehandlings

tid hos 

myndighed

Forven

tet fase Afhængigheder Bemærkninger

Arkæologi Høring af Københavns Museum om 

risiko/mulighed for arkæologiske interesser 

(arkivalsk kontrol). Kulturstyrelsen skal 

godkende evt. forundersøgelse.

Københavns Museum og 

Kulturstyrelsen.

Museumsloven: BEK 358 af 08.04.2014. 1 mdr. 1 måned 2 Såfremt der skal udøres arkæologiske 

forundersøgelser og der er arkæologiske 

fund, kan projektet blive forsinket 

væsentligt.

Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig 

standsning i henhold til museumslovens § 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).

Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en evt. forundersøgelse kan sættes i 

gang. Forundersøgelsen skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Jernbane Ansøgning om krydsningstilladelse til 

etablering af tunnel/ledninger under 

jernbanen

Trafikstyrelsen og 

Banedanmark

Jernbaneloven LOV nr 686 af 27/05/2015 § 24. 3-6 måneder 6-12 måneder 2 Dialog med Banedanmark skal indledes i analysefasen.

Ledninger Indhentning af ledningsoplysninger LER LER loven § 9 Bekendtgørelse af lov om registrering 

af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 

1 måned 1 måned 2

Plangrundlag Kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Planloven - LBK nr 1157 af 01/07/2020 af lov om 

planlægning

3-4 måneder til dialog 

med kommune og 

afklaring af behov for 

konkret planlægning og 

udarbejdelse af evt. 

ansøgning om tillæg til 

lokalplan og 

kommuneplan samt 

miljøvurdering af 

planerne.

12-18 måneder 2 Processen forventes at være kortere (3-6 

måneder), såfremt der ikke skal udarbejdes 

et nyt plangrundlag.

Der bør igangsættes dialog med Københavns Kommunens og/eller Hvidovre 

Kommunes planafdeling(e). Kommunen skal afgøre, om en dispensation er 

tilstrækkelig, eller der skal laves tillæg til den gældende plangrundlag. Forløbet med 

miljøvurdering af eventuelle plantillæg kan indgå som en den af VVM-redegørelsen. 

Plangrundlag Tillæg til spildevandsplan Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 

§ 32 Spildevandsbekendtgørelsen BEK 726 af 1. 

juni 2016 § 5

3 - 6 mdr. 6 - 12 mdr. 2 Dialog med Kommunerne Politisk godkendelse og 8 ugers offentlig høring kræves. Der er en ny spildevandsplan 

under udarbejdelse. KBH og Frederiksberg får ny plan i 2017.

Jordarealer Køb af jord / ekspropriation Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

1 - 12 måneder 2 Kommunen skal erhverve jord til etablering af evt. nyt renseanlæg ved mageskifte 

eller ekspropriation. 

Udledning Ansøgning om udledningstilladelse til 

udledning

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune / 

Miljøstyrelsen

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 

§ 28

1-2 måneder efter 

afklaring med kommunen

Selve tilladelsen 

3-6 måneder

2 Afhænger af hvilket vand, der skal udledes. 

Og afhænger af, at tillæg til spildevandsplan 

vedtages.

Dialog med kommunen om rensning/sikring mod opslemning af tungmetaller 

Natura 2000 og 

bilag IV-arter

Vurderinger efter habitatregler Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 af 

06/12/2020 §§ 6 og 10

2 Dette er et krav til myndighed om, at før der træffes afgørelse skal foretages en 

vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

eller projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, samt en sikring af, at 

det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for ater oplistet på bilag IV. 

Vandkvalitet Vurdering af vandkvalitet Hvidovre Kommune Målsætning om god økologisk tilstand jf. 

vandområdeplan 2015-2021

Placeringen ved indløbet til Københavns 

Havn kræver desuden en undersøgelse 

påvirkningen på vandkvaliteten ind 

igennem havneløbet

SMV Miljøvurdering af plangrundlag Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 

§ 8, 

12 - 18 måneder 2

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne på land Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 

§ 15 - bilag 1 pkt. 13 og bilag 2 pkt. 10 b, pkt. 10 l, 

pkt. 11 c og pkt. 11 d

VVM-anmeldelse 3-4 

måneder

24 måneder 2 Evt. VVM udarbejdes sideløbende med de 

øvrige ansøgninger og tilladelser.

På baggrund af en screening skal Københavns og Hvidovre Kommune, om der skal 

laves fuld VVM, eller om screeningen er tilstrækkelig. Såfremt en fuld VVM ikke 

ønskes, anbefales det, at der laves en grundig VVM-anmeldelse med afdækning af de 

mulige påvirkninger af miljøet i bred forstand. Såfremt en VVM ønskes kan 

anmelelsen være en kort beskrivelse af projektet og VVM-proceduren kan startes op 

uden videre. Anmeldelsen sendes til både Københavns Kommune og Hvidovre 

Kommune. Det forudsættes i tidsplanen, at der skal laves fuld VVM.

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne på havet Kystdirektoratet Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 VVM-anmeldelse 3-4 

måneder

Ved kun 

screening: 2-6 

måneder 

Ved fuld VVM: 

12-14 måneder 

2 Evt. VVM udarbejdes sideløbende med de 

øvrige ansøgninger og tilladelser.

Se herover. 

Miljøgodkendels

e

Miljøgodkendelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 241 af 13/03/2019 § 

33 og Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr. 1317 

af 20/11/2018

4 måneder

Beskyttelseslinje

r - skov

Dispensation fra skovbyggelinjen Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 

§17

1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres inden for skovbyggelinjen

Område øst for Damhusåen og Avedøre, ved Valbyparken, er omfattet af 

skovbyggelinje. 



Beskyttet natur Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 

3 for beskyttet natur

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 

§3

1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i beskyttet natur

Der er desuden en række lokaliteter beskyttet i medfør af NBL § 3, herunder 

strndeng, sø, mode, eng og beskyttet vandløb. 

Fredninger Evt. ansøgning om tilladelse til midlertidig 

byggeplads samt evt. etablering af skakt, 

hvis de kommer til at ligge inden for 

fredningenerne Amager Strandpark, 

Langelinjeparken og Trekroner, eller 

berører kulturarvsarealer og fredede 

fortidsminder ved Lynetten

Fredningsnævnet gennem 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 

kap. 6. og fredningsformål

2 - 4 måneder 4  - 6 måneder 2 Det skal afklares, om nyt renseanlæg, skakt 

og byggepladsen berører de fredede 

områder. Hvis de fredede område ikke 

påvirkes, skal der ikke søges om tilladelse 

hos Fredningsnævnet. 

En skakt i i de fredede områder forventes ikke at medføre varige ændringer af brugen 

af området.

Fredningsnævnet skal høres og evt. meddele dispensation til at foretage ændringer, 

hvis projektet kan påvirke de fredede områder. Desuden skal Fredningsnævnet give 

tilladelse, hvis det er nødvendigt at etablere en midlertidig arbejdsplads inden for de 

fredede områder. Det anbefales, at det tænkes ind i projektet, hvordan de fredede 

områder bedst muligt kan undgå at blive påvirket af projektet i anlægsfasen.

Københavns Kommune skal evt. søge om tilladelsen i samarbejde med Biofos.

Fredskov Tilladelse fra skovloven til rydning af 

fredskov, etablering af teknisk anlæg i 

fredskov

SVANA Sjælland Skovlovens LBK nr 1577 af 08/12/2015  §6 eller 11 

efter §

38

1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i fredskovsarealet

Dele af Valbyparken, øst for Avedøre, er omfattet af fredskov. 

Boring Boretilladelse til hydrogeologiske 

forundersøgelser - boringer

Københavns Kommune/ 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015 og 

boringsbekendtgørelsen BEK nr 1260 af 

28/10/2013, Bekendtgørelse om udførelse og 

sløjfning af boringer og brønde på land § 2 og 3

1 måned 1-2 måneder

2

Ved etablering boringer til undersøgelse eller vandindvinding/grundvandssænkning 

skal der anmeldes eller ansøges om borearbejdet til kommunen.

Boring Anmeldelse af geotekniske boringer til 

forundersøgelser

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune  / 

Kystdirektoratet

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af 

boringer og brønde på land BEK nr 1260 af 

28/10/2013 

1 uge Mindst 2 ugers varsel

2

Forundersøgelse

r

Meddelelse om forundersøgelser til 

projektet

Varsling af ejere og evt. 

lejere af berørte 

ejendomme

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

2 Se også Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 

fast ejendom

Byggeri Ansøgning om byggetilladelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 16 1 måned 2 - 3 måneder 3 Til bygværker og byggeplads

Byggeri Meddelelse om udførelse af projektet og 

om der skal træffes særlige foranstaltninger 

til sikring af omliggende grunde, bygninger 

og ledningsanlæg

Ejere og lejere Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 12 1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

3

Byggeri Screening af byggesager for ejendomme 

over og omkring tracé i forhold til, om der 

er dybtliggende jordankre eller andre  

forhindringer.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016  § 12 2 måneder n/a 3

Grundvand Midlertidig tilladelse til 

grundvandssænkning

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015  § 

26 og 27

1 måned 2 - 3 måneder 3 Der skal som led i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder ansøges om tilladelse 

til bortledning (oppumpning) af grundvand eller anden sænkning af 

grundvandsstanden.

Grundvand Tilladelse til reinfiltration Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 

§ 19

1 måned 2 - 3 måneder 3 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund 

må ikke uden tilladelse afledes til undergrunden.

Jord Tilladelser til bygge-og

anlægsarbejder på

forureningskortlagte

ejendomme.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016 § 8 

stk. 2 

1 måned 2 - 3 måneder 3 Såfremt der foretages anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (V1 og V2), skal der 

søges tilladelse i henhold til jordforureningslovens §8 hos den respektive kommune, 

hvis arealet er omfattet af nærmere defineret indsats, f.eks. OSD.

Jord § 19-tilladelser til nedgravning af skakter og 

tunnelrør, oplag

eller afledninger til

jord. 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 

§ 19 stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 3 Undersøg hvilke arbejder, der kræver § 19 - i samarbejde med kommunerne. Der skal 

ansøges om § 19 tilladelser for udførelse af aktiviteter, som indebære risiko for 

forurening af grundvand, jord og undergrund.

Det kan f.eks. dreje sig om midlertidige eller permanente oplag af jord eller 

nedsivning af oppumpet grundvand i forbindelse med grundvandssænkning.

Brug af 

hjælpestoffer 

§ 19-tilladelse til brug af hjælpestoffer ifm. 

boring 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  

§ 19 stk. 1 1 måned 2 - 3 måneder 3

Støj Anmeldelse/ansøgning om dispensation fra 

støjforskrift

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige 

bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune 

og Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige 

bygge- og anlægsaktiviteter i Hvidovre Kommune

1 uge 14 dage-2 

måneder plus 

evt. tid i 

klagenævn

3 Bør afklares før udbud - tilladte driftstid er 

vigtig for tidsplan

Affald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til 

kommunen jf. kommunens affaldsregulativ.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Regulativ for erhvervsaffald for hhv. Københavns 

og Hvidovre Kommune

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Arbejdsmiljø Anmeldelse af byggepladser Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om bygherrens pligter BEK nr 117 

af 05/02/2013  § 21

1 uge Ingen 4 Alle enkeltstående byggepladser med forventet varighed af >500 manddage skal 

anmeldes før byggestart. Anmeldelse udføres af bygherres arbejdsmiljøkoordinator 

under udførelse

Gravetilladelse Ansøgning til vejmyndigheden om tilladelse 

til at grave og råde over offentligt areal

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vejlovens § 73, LOV nr 1520 af 27/12/2014 1 uge 3 uger 4 Gravetilladelser - Tilladelse til midlertidig råden over vejareal. Søges af 

entreprenøren, indskrives i udbud. 



Jord Flytning af jord skal anmeldes til 

kommunerne.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016  § 50 

stk. 2 og Bekendtgørelse om flytning af jord BEK nr 

1452 af 07/12/2015 §4, stk. 1 og 2

1 uge Ingen 4

Støv/støj Anmeldelse af midlertidige støvende og 

støjende bygge- og anlægsaktiviteter 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Bekendtgørelse om miljøregulering af

visse aktiviteter BEK nr 467 af 23/05/2016  § 2, stk. 

1.

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Udledning Udledningstilladelse til vandløb, søer eller 

hav i anlægsfasen og driftsfasen.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  

§ 28 stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 4 Der skal ansøges om tilslutnings- og udledningstilladelser for spildevand/oppumpet 

grundvand iht. § 28, stk. 1. Ved udledning til vandløb, skal ansøgningen 

dokumentere, at udledningen overholder miljøkvalitetskrav for udledning til 

forurendende stoffer til vandløb, søer og havet.

Udledning Midlertid tilslutning til kloak Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  

§ 28 stk. 3

1 måned 2 - 3 måneder 4 Ved tilslutning af spildevand, afvanding eller oppumpet grundvand til offentlig kloak 

skal der ansøges om tilladelse (både anlæg og byggeplads).

Nedrivning Nedrivningstilladelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

4 - 6 måneder 4 Der skal ansøges om tilladelse til nedrivning af eksisterende renseanlæg Lynetten, 

Damhusåen og Avedøre. 
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Emne Ansøgningens art Myndighed Reference til lovgivning

Forventet 

forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af 

ansøgning

Forventet 

sagsbehandlingstid 

hos myndighed

Forven

tet fase Afhængigheder Bemærkninger

Arkæologi Høring af Københavns Museum om 

risiko/mulighed for arkæologiske 

interesser (arkivalsk kontrol). 

Kulturstyrelsen skal godkende evt. 

forundersøgelse.

Københavns Museum og 

Kulturstyrelsen.

Museumsloven: BEK 358 af 08.04.2014. 1 mdr. 1 måned 2 Såfremt der skal udøres arkæologiske 

forundersøgelser og der er arkæologiske 

fund, kan projektet blive forsinket 

væsentligt.

Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig 

standsning i henhold til museumslovens § 27 (beskyttelse af jordfaste 

fortidsminder).

Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en evt. forundersøgelse kan sættes 

i gang. Forundersøgelsen skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Jernbane Ansøgning om krydsningstilladelse til 

etablering af tunnel/ledninger under 

jernbanen

Trafikstyrelsen og 

Banedanmark

Jernbaneloven LOV nr 686 af 27/05/2015 § 24. 3-6 måneder 6-12 måneder 2 Dialog med Banedanmark skal indledes i analysefasen.

Ledninger Indhentning af ledningsoplysninger LER LER loven § 9 Bekendtgørelse af lov om registrering af 

ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 

1 måned 1 måned 2

Plangrundlag Kommuneplantillæg og tillæg til 

lokalplan

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Planloven - LBK nr 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning 3-4 måneder til dialog 

med kommune og 

afklaring af behov for 

konkret planlægning og 

udarbejdelse af evt. 

ansøgning om tillæg til 

lokalplan og 

kommuneplan samt 

miljøvurdering af 

planerne.

12-18 måneder 2 Processen forventes at være kortere (3-6 

måneder), såfremt der ikke skal udarbejdes 

et nyt plangrundlag.

Der bør igangsættes dialog med Københavns Kommunens og/eller Hvidovre 

Kommunes planafdeling(e). Kommunen skal afgøre, om en dispensation er 

tilstrækkelig, eller der skal laves tillæg til den gældende plangrundlag. Forløbet med 

miljøvurdering af eventuelle plantillæg kan indgå som en den af VVM-redegørelsen. 

Plangrundlag Tillæg til spildevandsplan Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 32 

Spildevandsbekendtgørelsen BEK 726 af 1. juni 2016 § 5

3 - 6 mdr. 6 - 12 mdr. 2 Dialog med Kommunerne Politisk godkendelse og 8 ugers offentlig høring kræves. Der er en ny 

spildevandsplan under udarbejdelse. KBH og Frederiksberg får ny plan i 2017.

Jordarealer Køb af jord / ekspropriation Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

1 - 12 måneder 2 Kommunen skal erhverve jord til etablering af evt. nyt renseanlæg ved mageskifte 

eller ekspropriation. 

Udledning Ansøgning om udledningstilladelse til 

udledning

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune / 

Miljøstyrelsen

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 28 1-2 måneder efter 

afklaring med 

kommunen

Selve tilladelsen 3-6 

måneder

2 Afhænger af hvilket vand, der skal udledes. 

Og afhænger af, at tillæg til spildevandsplan 

vedtages.

Dialog med kommunen om rensning/sikring mod opslemning af tungmetaller 

Natura 2000 og 

bilag IV-arter

Vurderinger efter habitatregler Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 af 06/12/2020 §§ 6 og 

10

2 Dette er et krav til myndighed om, at før der træffes afgørelse skal foretages en 

vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

eller projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, samt en sikring af, 

at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for ater oplistet på bilag IV. 

Vandkvalitet Vurdering af vandkvalitet Københavns Kommune Målsætning om god økologisk tilstand jf. vandområdeplan 

2015-2021

Placeringen i Københavns Havn kræver 

desuden en undersøgelse påvirkningen på 

vandkvaliteten i havneløbet

SMV Miljøvurdering af plangrundlag Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune 

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 8, 12 - 18 måneder 2

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne på 

land

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 § 15 - bilag 

1 pkt. 13 og bilag 2 pkt. 10 b, pkt. 10 l, pkt. 11 c og pkt. 11 d

VVM-anmeldelse 3-4 

måneder

24 måneder 2 Evt. VVM udarbejdes sideløbende med de 

øvrige ansøgninger og tilladelser.

På baggrund af en screening skal Københavns og Hvidovre Kommune, om der skal 

laves fuld VVM, eller om screeningen er tilstrækkelig. Såfremt en fuld VVM ikke 

ønskes, anbefales det, at der laves en grundig VVM-anmeldelse med afdækning af 

de mulige påvirkninger af miljøet i bred forstand. Såfremt en VVM ønskes kan 

anmelelsen være en kort beskrivelse af projektet og VVM-proceduren kan startes 

op uden videre. Anmeldelsen sendes til både Københavns Kommune og Hvidovre 

Kommune. Det forudsættes i tidsplanen, at der skal laves fuld VVM.

VVM Anmeldelse efter VVM-reglerne på 

havet

Miljøstyrelsen Miljøvurderingslovens LBKG nr. 973 af 25/06/2020 VVM-anmeldelse 3-4 

måneder

Ved kun screening: 2-

6 måneder 

Ved fuld VVM: 12-14 

måneder 

2 Evt. VVM udarbejdes sideløbende med de 

øvrige ansøgninger og tilladelser.

Se herover. 

Miljøgodkendels

e

Miljøgodkendelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 241 af 13/03/2019 § 33 og 

Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr. 1317 af 20/11/2018

4 måneder

Beskyttelseslinjer 

- skov

Dispensation fra skovbyggelinjen Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §17 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres inden for skovbyggelinjen

Område øst for Damhusåen og Avedøre, ved Valbyparken, er omfattet af 

skovbyggelinje. 



Beskyttet natur Dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 for 

beskyttet natur

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 §3 1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i beskyttet natur

Der er desuden en række lokaliteter beskyttet i medfør af NBL § 3, herunder 

strndeng, sø, mode, eng og beskyttet vandløb. 

Fredninger Evt. ansøgning om tilladelse til 

midlertidig byggeplads samt evt. 

etablering af skakt, hvis de kommer til 

at ligge inden for fredningenerne 

Amager Strandpark, Langelinjeparken 

og Trekroner, eller berører 

kulturarvsarealer og fredede 

fortidsminder ved Lynetten

Fredningsnævnet gennem 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 kap. 6. og 

fredningsformål

2 - 4 måneder 4  - 6 måneder 2 Det skal afklares, om nyt renseanlæg, skakt 

og byggepladsen berører de fredede 

områder. Hvis de fredede område ikke 

påvirkes, skal der ikke søges om tilladelse 

hos Fredningsnævnet. 

En skakt i i de fredede områder forventes ikke at medføre varige ændringer af 

brugen af området.

Fredningsnævnet skal høres og evt. meddele dispensation til at foretage ændringer, 

hvis projektet kan påvirke de fredede områder. Desuden skal Fredningsnævnet give 

tilladelse, hvis det er nødvendigt at etablere en midlertidig arbejdsplads inden for 

de fredede områder. Det anbefales, at det tænkes ind i projektet, hvordan de 

fredede områder bedst muligt kan undgå at blive påvirket af projektet i 

anlægsfasen.

Københavns Kommune skal evt. søge om tilladelsen i samarbejde med Biofos.

Beskyttelseslinje 

fredet 

fortidsminde

Evt. dispensation fra areal for fredet 

fortidsminde (søfort). 

Fredningsnævnet gennem 

Københavns Kommune /

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1578 af 08/12/2015 § 18 1 måned 2 - 3 måneder 2

Fredskov Tilladelse fra skovloven til rydning af 

fredskov, etablering af teknisk anlæg i 

fredskov

SVANA Sjælland Skovlovens LBK nr 1577 af 08/12/2015  §6 eller 11 efter §

38

1 måned 2 - 3 måneder 2 Såfremt bygværker eller arbejdspladser 

placeres i fredskovsarealet

Dele af Valbyparken, øst for Avedøre, er omfattet af fredskov. 

Boring Boretilladelse til hydrogeologiske 

forundersøgelser - boringer

Københavns Kommune/ 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015 og 

boringsbekendtgørelsen BEK nr 1260 af 28/10/2013, 

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land § 2 og 3

1 måned 1-2 måneder

2

Ved etablering boringer til undersøgelse eller vandindvinding/grundvandssænkning 

skal der anmeldes eller ansøges om borearbejdet til kommunen.

Boring Anmeldelse af geotekniske boringer til 

forundersøgelser

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune  / 

Kystdirektoratet

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 

brønde på land BEK nr 1260 af 28/10/2013 

1 uge Mindst 2 ugers varsel

2

Forundersøgelse

r

Meddelelse om forundersøgelser til 

projektet

Varsling af ejere og evt. 

lejere af berørte ejendomme

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

2 Se også Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 

fast ejendom

Byggeri Ansøgning om byggetilladelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 16 1 måned 2 - 3 måneder 3 Til bygværker og byggeplads

Byggeri Meddelelse om udførelse af projektet 

og om der skal træffes særlige 

foranstaltninger til sikring af 

omliggende grunde, bygninger og 

ledningsanlæg

Ejere og lejere Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016 § 12 1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

3

Byggeri Screening af byggesager for 

ejendomme over og omkring tracé i 

forhold til, om der er dybtliggende 

jordankre eller andre  forhindringer.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Byggeloven LBK nr 1178 af 23.09.2016  § 12 2 måneder n/a 3

Grundvand Midlertidig tilladelse til 

grundvandssænkning

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vandforsyningsloven LBK nr 1584 af 10/12/2015  § 26 og 27 1 måned 2 - 3 måneder 3 Der skal som led i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder ansøges om tilladelse 

til bortledning (oppumpning) af grundvand eller anden sænkning af 

grundvandsstanden.

Grundvand Tilladelse til reinfiltration Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 1 måned 2 - 3 måneder 3 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund 

må ikke uden tilladelse afledes til undergrunden.

Jord Tilladelser til bygge-og

anlægsarbejder på

forureningskortlagte

ejendomme.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016 § 8 stk. 2 1 måned 2 - 3 måneder 3 Såfremt der foretages anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (V1 og V2), skal der 

søges tilladelse i henhold til jordforureningslovens §8 hos den respektive kommune, 

hvis arealet er omfattet af nærmere defineret indsats, f.eks. OSD.

Jord § 19-tilladelser til nedgravning af 

skakter og tunnelrør, oplag

eller afledninger til

jord. 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015 § 19 stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 3

Undersøg hvilke arbejder, der kræver § 19 - i samarbejde med kommunerne. Der 

skal ansøges om § 19 tilladelser for udførelse af aktiviteter, som indebære risiko for 

forurening af grundvand, jord og undergrund.

Det kan f.eks. dreje sig om midlertidige eller permanente oplag af jord eller 

nedsivning af oppumpet grundvand i forbindelse med grundvandssænkning.

Brug af 

hjælpestoffer 

§ 19-tilladelse til brug af hjælpestoffer 

ifm. boring 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 19 stk. 1

1 måned 2 - 3 måneder 3

Støj Anmeldelse/ansøgning om 

dispensation fra støjforskrift

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og 

anlægsarbejder i Københavns Kommune og Forskrift for 

udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter i 

Hvidovre Kommune

1 uge 14 dage-2 måneder 

plus evt. tid i 

klagenævn

3 Bør afklares før udbud - tilladte driftstid er 

vigtig for tidsplan

Affald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald 

til kommunen jf. kommunens 

affaldsregulativ.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Regulativ for erhvervsaffald for hhv. Københavns og Hvidovre 

Kommune

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Arbejdsmiljø Anmeldelse af byggepladser Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om bygherrens pligter BEK nr 117 af 

05/02/2013  § 21

1 uge Ingen 4 Alle enkeltstående byggepladser med forventet varighed af >500 manddage skal 

anmeldes før byggestart. Anmeldelse udføres af bygherres arbejdsmiljøkoordinator 

under udførelse



Gravetilladelse Ansøgning til vejmyndigheden om 

tilladelse til at grave og råde over 

offentligt areal

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Vejlovens § 73, LOV nr 1520 af 27/12/2014 1 uge 3 uger 4 Gravetilladelser - Tilladelse til midlertidig råden over vejareal. Søges af 

entreprenøren, indskrives i udbud. 

Jord Flytning af jord skal anmeldes til 

kommunerne.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Jorforureningsloven LBK nr 434 af 13/05/2016  § 50 stk. 2 og 

Bekendtgørelse om flytning af jord BEK nr 1452 af 07/12/2015 

§4, stk. 1 og 2

1 uge Ingen 4

Støv/støj Anmeldelse af midlertidige støvende 

og støjende bygge- og 

anlægsaktiviteter 

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Bekendtgørelse om miljøregulering af

visse aktiviteter BEK nr 467 af 23/05/2016  § 2, stk. 1.

1 uge Mindst 2 ugers 

varsel

4

Udledning Udledningstilladelse til vandløb, søer 

eller hav i anlægsfasen og driftsfasen.

Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 28 stk. 1 1 måned 2 - 3 måneder 4 Der skal ansøges om tilslutnings- og udledningstilladelser for spildevand/oppumpet 

grundvand iht. § 28, stk. 1. Ved udledning til vandløb, skal ansøgningen 

dokumentere, at udledningen overholder miljøkvalitetskrav for udledning til 

forurendende stoffer til vandløb, søer og havet.

Udledning Midlertid tilslutning til kloak Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1317 af 19/11/2015  § 28 stk. 3 1 måned 2 - 3 måneder 4 Ved tilslutning af spildevand, afvanding eller oppumpet grundvand til offentlig kloak 

skal der ansøges om tilladelse (både anlæg og byggeplads).

Nedrivning Nedrivningstilladelse Københavns Kommune / 

Hvidovre Kommune

4 - 6 måneder 4 Der skal ansøges om tilladelse til nedrivning af eksisterende renseanlæg Lynetten, 

Damhusåen og Avedøre. 
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