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Hvad er VVM?
Forkortelsen VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkninger på miljøet. VVM-reglerne for anlæg på
land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014.
Reglerne i bekendtgørelsen skal sikre, at bygge- og anlægsprojekter, der må
antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund
i en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen skal belyse, beskrive og
vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på miljøet, herunder
virkninger på:
•

Mennesker, fauna og flora

•

Jordbund, vand, luft, klima og landskab

•

Materielle goder og kulturarv

•

Samspillet mellem disse faktorer.

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets
miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som
den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen
offentliggøres sammen med den lokalplan der udarbejdes for Nyt Hospital
Nordsjælland. Lokalplanen vil indeholde retningslinjer og rammer for
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gennemførelsen af hospitalsprojektet.
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for såvel
en offentlig debat som VVM-myndighedens endelige beslutning om, hvorvidt der
skal gives tilladelse til projektets realisering.
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag (dette
dokument) fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte
myndigheder om, hvilke miljøforhold det er vigtigt at undersøge i forbindelse
med VVM-redegørelsen.
På baggrund af denne idéfase, vil By & Miljø fastlægge, hvilke emner der særligt
eller yderligere skal undersøges og beskrives i VVM-redegørelsen.
Læs mere om VVM på:
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/

VVM af Nyt Hospital Nordsjælland
Baggrund
Det er i Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 besluttet at
sammenlægge de nuværende hospitaler i Helsingør, Frederikssund og Hillerød
til ét hospital (Nyt Hospital Nordsjælland) i Hillerød. Hospitalet skal opføres på
nuværende landbrugsarealer ved Salpetermosen i området Favrholm syd for
Hillerød, og det forventes færdigt i 2020.
VVM-proces
Region Hovedstaden har i september 2015 anmeldt projektet til Hillerød
Kommune. På den baggrund har Hillerød Kommune vurderet, at udvidelsen ikke
kan udelukkes at kunne have væsentlig påvirkning af det omkringliggende
miljø, og Hillerød Kommune har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en
VVM-redegørelse.
Figur 1 viser processen og datoerne for VVM-redegørelsen.
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Figur 1

• Oplæg til idéer og forslag i offentlig høring
• Politisk behandling af VVM-redegørelse
• Vedtagelse af VVM-redegørelse til offentliggørelse
• Offentlig høring af VVM-redegørelse

• Vedtagelse samt udstedelse af VVM-tilladelse
Proces og datoer for VVM-redegørelsen.

Indkaldelse af idéer og forslag
Første skridt i VVM-processen er denne indkaldelse af idéer og forslag. Her
inviterer vi borgere, berørte myndigheder og andre interessenter til at stille
spørgsmål til VVM-processen og til at komme med forslag til miljø- og
planforhold, som kan belyses i VVM-redegørelsen. Bagest kan du læse mere om,
hvordan du gør det.
Nyt Hospital Nordsjælland
Nyt Hospital Nordsjælland kommer blandt andet til at varetage:
o

Fælles akutmodtagelse

o

Kvinde-barn-funktionerne

o

Kirurgi

o

Ortopædkirurgi

o

Intern medicin

o

Neurologi

o

Onkologi

o

Palliativ behandling i forhold til både akutte og planlagte behandlinger

o

Øre-næse-hals-sygdomme

o

Audiologi

o

Dertil kommer udefunktioner inden for urologi og øjensygdomme.
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Figur 2

Placering af projektområdet i Favrholm syd for Hillerød by.

Nyt Hospital Nordsjælland skal opføres i området Favrholm syd for Hillerød og
får et bruttoetageareal på ca. 124.000 m². Grunden, som er reserveret til
hospitalet, er ca. 30 ha, og der er desuden vest for denne reserveret ca. 15 ha
til eventuelle fremtidige udvidelser, herunder psykiatri. Der vil blive bygget en
ny station nær hospitalet, som kan betjene både S-banen og lokalbanen. Der
planlægges med op til 2.800 parkeringspladser. Der er på nuværende tidspunkt
kalkuleret med en helikopterlandingsplads til hospitalet, men det vides ikke, om
og i så fald hvornår denne realiseres. Placeringen af Nyt Hospital Nordsjælland
fremgår af figur 2.
Du kan se mere om det planlagte hospital på Region Hovedstadens hjemmeside:
https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Sider/default.aspx
Kapacitet
Det forventes, at Nyt Hospital Nordsjælland årligt vil modtage og behandle op til 490.000
patienter i hospitalets ambulatorier og dagafsnit og desuden varetage behandlingen af alle
akutte patienter i optageområdet – i dag cirka 140.000. Hospitalets optageområde vil
omfatte Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød og
Hørsholm Kommune, og det vil således dække ca. 312.000 borgere.
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Miljøpåvirkninger
Opførelsen af det nye hospital kan give anledning til miljøpåvirkninger, der
skal undersøges nærmere.
Når den forestående VVM-redegørelse bliver udarbejdet, vil der være særligt
fokus på følgende miljøforhold:

Figur 3



Ændringer i trafikforhold bl.a. på Overdrevsvejen og Roskildevej



Visuelle ændringer som følge af byggeriet



Støj fra anlægs- og driftsfasen (herunder trafik)



Håndtering af spildevand fra hospitalet



Planforhold



Påvirkning af beskyttet natur i området og evt. barriereeffekt fra
anlægget. Desuden vurderes indvirkning af eventuel påvirkning på
særligt truede og beskyttede arter.



Håndtering af grundvand i anlægs- og driftsfasen



Kulturhistorie, da projektområdet er beliggende i et kulturarvsareal
(areal, som kan indeholde skjulte fortidsminder)



Befolkning, menneskers sundhed og de socioøkonomiske effekter,
som er afledt af miljøpåvirkningen

Situationsplan af Nyt Hospital Nordsjælland af 17. august 2015.
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Vi vil gerne høre din mening
Idé- og forslagsfasen er første trin i det planlægningsarbejde, som indgår i
VVM-processen. Ét af formålene med idé- og forslagsfasen er at invitere alle, der
kan blive berørt af et projekt, til at stille spørgsmål og til at komme med idéer og
forslag til emner, der skal have særligt fokus i VVM-redegørelsen.
Idé- og forslagsfasen løber over fire uger. Når den er slut, vil By & Miljø vurdere,
hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses og indgå i den samlede
VVM-redegørelse.

Skriv til os
Idéer og forslag til emner, der bør belyses, kan sendes med almindelig eller
elektronisk post til:
Hillerød Kommune
By og Miljø,
Natur og Byplan,
Trollesmindeallé 27,
3400 Hillerød
eller
byplan@hillerod.dk
Hillerød Kommune i hænde senest den 1. november 2015.

Den videre proces
Når VVM-redegørelsen er udarbejdet, sendes den, sideløbende med et forslag til
lokalplan for hospitalsområdet, i offentlig høring i mindst otte uger. Her bliver
der igen mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene.
Den offentlige høring af VVM-redegørelsen forventes at finde sted i løbet af
foråret 2016.
Derefter og på baggrund af de indkomne ideer og forslag beslutter Hillerød
Byråd, om der kan udstedes VVM-tilladelse til projektet.

Med venlig hilsen

Bjørn Raagaard Andersen
Byplanarkitekt, projektleder
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