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Hvem er vi?

Marie Jul Ougaard

• Uddannet miljøgeograf, KU 2004

• 2004-2005 miljømedarbejder, Ringsted Kommune

• 2006-2008 affaldskonsulent, Frederiksberg 
Kommune

• 2008 miljømedarbejder, Hillerød Kommune

• 2009 miljømedarbejder, Ishøj Kommune

Arbejdsområder p.t.: Tilsyn og godkendelser af 
virksomheder og landbrug, spildevandstilladelser, 
erhvervsaffald og kvalitetsstyring



Hvem er vi?

Mette Lund Jensen

• Uddannet antropolog, KU 2007

• 2007-2008, byplanlægger, Halsnæs 
Kommune

• 2008, byplanlægger, Ishøj Kommune

Arbejdsområder: Kommuneplan, 
udviklingsopgaver, klima og plansager



Ishøj Kommune





En miljøopgave?

• Mange nye medarbejdere i afdelingen

• Tilfældighedernes spil – opgaven 
landede i miljøafdelingen

• Ledelsens tilgang til miljøvurderingen

– Behøver vi lave den?



Screening og forundersøgelser

• Afdækning af ændringer i forhold til 
gældende planer – løbende proces

• Screening – er ændringerne væsentlige

• Sparring med andre kommuner og By-
og Landskabsstyrelsen

• Ressourcer til udarbejdelse af 
miljøvurderingen



Indhold i miljøvurderingen

Ændringer, som sætter ”rammer” for de 
fremtidige anlægstilladelser er 
miljøvurderet

• 3 ændringer i hovedstrukturen

• Ingen ændringer i retningslinjer

• 2 ændringer i rammerne



Hovedstrukturen

1. Reservering af arealer til tracé til 
letbane

2. Boliger i Den Grønne Kile mellem 
Ishøj Landsby og Vestervang

3. Udvidelse af erhvervsområde ved ny 
jernbane til Ringsted



Tracé til letbane



Boliger i Den Grønne Kile



Den Grønne Kile



Kirkeomgivelser



Udvidelse af erhvervsområde
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Ændringer i rammer

• Udvidelse af bebyggelsesprocent 
generelt (ikke specifik miljøvurdering)

• Udvidelse af bebyggelsesprocent for 
kunstmuseet ARKEN

• Omdannelse af Ishøj Bycenter og 
Stationsforpladsen



ARKEN

Bebyggelsesprocenten ændres fra 16 til 
20, da der er behov for udvidelse af 
personalefaciliteter





Stationsforpladsen



Ishøj Bycenter



Vejleå Kirke



Stationsforpladsen



Stationsforpladsen



Høringsfase og vedtagelse

• Borgermøder mv. 

• Bemærkninger fra DN – fra bør til skal

• Sammenfattende redegørelse

• Ups – nyt bydelscenter udlagt



Næste gang

• Evaluering af processen

• Fremover udarbejder planafdelingen 
miljøvurderinger

• Miljø og natur vil blive inddraget 
løbende og kommer med input via 
projektgruppe

• Implementering af projektarbejdsformen



Diskussion

Hvordan sikrer vi, at miljøvurderingen 
bliver anvendt i den kommende 
detailplanlægning?



Diskussion

Hvordan kan miljøvurderingen integreres 
allerede i planlægningens første 
fase(r)?

Hvordan sikres en sideløbende proces for 
udarbejdelse af plan og miljøvurdering?

- Når den udarbejdes af konsulenter?

- Når den udarbejdes af andre afdelinger?

- Når den udarbejdes af planlæggere i samme afdeling?




