
 

   

Ansøgningsskema for ny fjernvarmedistributionsnet ved Hedelyngen i Herlev  
 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning 
af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant 
for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes 
at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der 
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er Vejledende og fastsat 
under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Projektet omhandler udskiftning af det eksisterende 
fjernvarmeledningsnet i Hedelyngen, som er et boligområde 
bestående af 157 boliger og beliggende i Herlev.  
 
Det interne ledningsnet, blokvarmecentralerne og 
forbrugerinstallationerne i Hedelyngen er i dag nedslidte. Derudover 
står boligerne over for en større energirenovering, som med tiden vil 
reducere varmebehovet i boligerne. Derfor planlægges der for at 
udskifte det eksisterende fjernvarmeledningsnet med et nyt 
lavtemperaturfjernvarmenet bestående af distributionsnet, 
stikledninger, målere, brønde og stophaner. 
 
Boligområdet forsynes fra Vestforbrændingens eksisterende 
forsyningsnet gennem central, der er placeret i projektområdets 
nordvestlige hjørne, se Figur 2. Centralen har IGRID-løsning som er en 
blandesløjfe, der blander fremløbs- og returtemperaturen fra det 
tilstødende net, hvilket resulterer i en ny lavere frem- og 
returtemperatur i fjernvarmenettet i Hedelyngen. 
 
Det forudsættes at fjernvarmenettet etableres, så de første 
forbrugere kan forsynes med lavtemperatur fjernvarme i 2023. 
Etablering af distributionsnettet og stikledninger forventes derfor 
etableret i løbet af år 2023.  
 



 

   

 
Figur 1     Afgrænsning af projektområde. 

 

 
 

 

 
Figur 2     Foreslået ledningstracé 

  



 

   

 
 
Navn, adresse, telefonnr. 
og e-mail på bygherre 

 
 
Kontaktperson bygherre: 
Sofie Clemmensen 
Boligforeningen 3B, afdeling Hedelyngen (3047) repræsenteret ved 
KAB-Bolig, Center for Byggeri og Byomdannelse 
Enghavevej 81  
2450 København SV 
sofcl@kab-bolig.dk 
51 84 91 08  

Navn, adresse, telefonnr. 
og e-mail på 
kontaktperson 

Kontaktperson bygherre: 
Sofie Clemmensen 
Boligforeningen 3B, afdeling Hedelyngen (3047) repræsenteret ved 
KAB-Bolig, Center for Byggeri og Byomdannelse 
Enghavevej 81  
2450 København SV 
sofcl@kab-bolig.dk 
51 84 91 08 
 
Kontaktperson rådgiver: 
COWI 
Steen Gravenslund Olesen  
Parallelvej 2 
2800 Kongens Lyngby 
41767126 
sgon@cowi.com  

Projektets adresse, matr. 
nr. og ejerlav. For 
havbrug angives 
anlæggets geografiske 
placering angivet ved 
koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Distributionsnettet berører Hedelyngen matrikel nr. 22a i ejerlav: 
Herlev. 
 
 
  

Projektet berører 
følgende kommune eller 
kommuner (omfatter 
såvel den eller de 
kommuner, som 
projektet er placeret i, 
som den eller de 

 Projektet berører kun Herlev Kommune. 
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kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af 
projektet) 

 
 
 
 
 
 
Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug 
angives anlæggets 
placering på et søkort. 

 
 

 
 
Figur 3 Projektområde er markeret med rød i målestok 1:50.000. Kilde: Danmarks Miljøportal 

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

 

Figur 4 Projektområdet er markeret med rød i målestok 1:5.000. 

 

Forholdet til VVM 
reglerne 

Ja  Nej  
 



 

   

Er projektet opført på 
bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og 
konkrete projekter 
(VVM). 

  X  Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 
1: 

Er projektet opført på 
bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og af 
konkrete projekter 
(VVM). 

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
Punkt 3) Energiindustrien b) Industrianlæg til transport af gas, 
damp og varmt vand. 
 
Punkt 10) Infrastrukturprojekter b) anlægsarbejder i byzoner, 
herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.  

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 
projektet omfatter 
angives navn og adresse 
på de eller den 
pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

Distributionsnettet vil blive etableret på bygherres arealer. 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering.  
 
 
Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
 
Nye arealer, som 
befæstes ved projektet i 
m2 

Distributionsnettet giver ikke anledning til ændring af arealanvendelse. 
Projektet anlægges primært under bestående vejarealer. Ubefæstede 
og befæstede arealer vil blive reetableret. 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige 
udformning 
 
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med 
projektet og i givet fald 
hvor meget i m 
 

  
 
 
 
Der kan blive behov for midlertidig grundvandssænkning ifm. udførelse 
af etableringsarbejder. Hvis dette er tilfældet, vil Herlev Kommune blive 
kontaktet. 
 
 
 



 

   

Projektets samlede 
grundareal angivet i ha 
eller m2 
 
 
 
Projektets bebyggede 
areal i m2 
 
 
Projektets nye befæstede 
areal i m2 
 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 
 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
 
Beskrivelse af omfanget 
af eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med 
projektet 

Projektområdet omfatter ca. 46.474 m², hvoraf anlægsarbejde af rør vil 
udgøre ca. 1.271 m².  Beregningen tager udgangspunkt i et 
gennemsnitligt arbejdsbælte på ca. 1,2 meter og samlet ca. 1.059 m 
ledninger.  
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
-  
 
 
- 
 
 
- 

4. Projektets behov for 
råstoffer i 
anlægsperioden 
 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type 
og mængde: 
 
Vandmængde i 
anlægsperioden 
 
 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
 
 
 
 
 

Der etableres præ-isolerede rør, som består af stål omgivet af 
isoleringsmateriale og plastkappe. Rørene svejses sammen. 
 
 
I anlægsarbejdet af ledningsnettet og forsyningsledningen skal der 
forventeligt anvendes ca. 0,4 m³ sand pr. meter ledning, dvs. ca. 424 m³ 
sand 
 
 
- 
 
 
Ledningsnettet skal primært etableres i ubefæstede arealer. De få 
steder, hvor befæstede arealer opbrydes, bortskaffes affald til 
godkendt modtager. Bygherre sørger for reetablering af alle berørte 
belægninger i tracéet/projektet. 
 
Den endelige mængde affald kan først estimeres under 
detailprojekteringen. 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spildevand til renseanlæg 
i anlægsperioden 
 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, 
søer, hav i 
anlægsperioden 
 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
 
Anlægsperioden angivet 
som mm/åå – mm/åå 

 
Herudover genereres der en mindre mængde byggeaffald i anlægsfasen 
for det nye ledningsnet, samt overskudsjord (0,5-1,0 m³ pr. m 
fjernvarmeledning), som vil blive bortskaffet iht. gældende regler. 
 
Bortskaffelsen vil ske efter aftale med Herlev Kommune, herunder 
fastsættelse af omfanget af analyser af jorden inden 
genanvendelse/deponering 
 
 
 
 
Spildevand fra skur bliver ført til kloak, hvis der er mulighed for det, 
ellers bliver det opsamlet i en opsamlingstank, og bliver leveret 
afleveret ved godkendt modtager. 
 
 
 
 
Der ledes ikke spildevand direkte til recipienter.  
 
 
 
Der kan være behov for at bortpumpe vand fra ledningsgraven til kloak 
i anlægsperioden, hvis der kommer store regnvandsmængder. 
 
Anlægsperioden for distributionsnettet forventes at forløbe fra 
06/2023 til 08/2024. 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for 
så vidt angår flow ind og 
ud samt angivelse af 
placering og opbevaring 
på kortbilag af 
råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 
 
Råstoffer – type og 
mængde i driftsfasen 
 
Mellemprodukter – type 
og mængde i driftsfasen 
 

Projektet omfatter intet flow af råstoffer og ingen produktion af 
færdigvarer i driftsfasen. Projektet leverer alene fjernvarme til 
området. 
 
 
 
 
 
 
Ledningen fyldes med fjernvarmevand, hvorefter det er et lukket 
system. 
 
 
- 



 

   

Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 
 
Vandmængde i 
driftsfasen 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
  

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
 
Spildevand til 
renseanlæg: 
 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, 
hav: 
 
Håndtering af regnvand: 

 Der vil ikke være affald eller spildevand i driftsfasen. 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   X   

8. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10  

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen
? 

 -   - Ikke relevant jf. pkt. 8. Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 



 

   

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

 -  - Ikke relevant jf. pkt. 10. Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BAT-konklusioner? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

 - - Ikke relevant jf. pkt. 12. Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet 
af en eller flere af 
Miljøstyrelsens 
Vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj 
eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

 X   Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
Vejledninger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 
 
”Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og 
anlægsaktiviteter i Herlev Kommune” der omfatter alle 
støjende, vibrerende og støvende aktiviteter i forbindelse med 
bygge- og anlægsarbejder i Kommunen og fastsætter en række 
bestemmelser for anlægsarbejder. Eksempelvis må der kun 
arbejdes i tidsrummet mandag-fredag kl. 07.00-18.00 og lørdag 
kl. 07.00-14.00. Herudover skal støj- og 
vibrationsgener til omgivelserne begrænses mest 
muligt ved valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af 
arbejdspladsen.  

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 
Vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

 X 
 

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 
 
 
 
Det vil blive sikret at anlægsarbejdet overholder alle relevante 
bestemmelser. 

16. Vil det samlede 
projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de 
Vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen  

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens 
Vejledninger, regler og 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
Vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20.  



 

   

bekendtgørelser om 
luftforurening? 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
Vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

 - - Ikke relevant jf. pkt. 17. Hvis »Nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskridelsen. 
  

19. Vil det samlede 
projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de 
Vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

 - - Ikke relevant jf. pkt. 17. Hvis »Nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskridelsen. 
  

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
 
 
 
 
 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse 
 
Anlægsfasen: Ved gravearbejde, samt transport på grus kan der 
forekomme en støvpåvirkning i perioder, hvor der er mangel på 
nedbør. Konstateres der en støvproblematik, skal støvgenerne 
begrænses f.eks. ved inddækning, vanding og ved at vælge 
maskiner og metoder, som giver anledning til mindst mulig 
støvudvikling. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  

22. Vil anlægget som 
følge af projektet have 
behov for belysning som i 
aften og nattetimer vil 
kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 
 
Jævnfør ”Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og 
anlægsaktiviteter i Herlev Kommune” må anlægsarbejder ikke 
udføres udenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 07.00-18.00 og 
lørdag kl. 07.00-14.00. 
 
Anlægsarbejdet udføres i dagtimerne. Etableringen kan i 
vinterperioden eventuelt fordre belysning kortvarigt i morgen 
og aftenperioder. Der vil opstå ingen umiddelbare nabogener. 
 
Ingen belysning i driftsfasen. 



 

   

23. Er anlægget omfattet 
af risikobekendtgørelsen, 
jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

   X  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål? 

 X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
  
Projektområdet er omfattet af Lokalplan nr. 2 i Herlev 
Kommune, der er udlagt som et boligområde. Formålet med 
lokalplanen er således at udlægge området til tæt, lav 
boligbebyggelse og at fastlægge en bebyggelsesplan for 
området. 
  
Dette projekt omfatter en fornyelse af 
fjernvarmeledningsnettet, hvilket er med til at understøtte 
områdets anvendelsesbestemmelser, i form af beboelse. Det 
vurderes derfor, at projektet kan rummes inden for 
lokalplanens bestemmelser. 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra 
gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke: 
 
Nej. 

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer? 

 
X   

Nej.  

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   X  Nej.  

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   X Nej  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal 
med træer, som danner 
eller indenfor et rimeligt 

   X  Nej.  



 

   

tidsrum ville danne 
sluttet skov af 
højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha 
og mere end 20 m bredt.) 

30. Vil projektet være i 
strid med eller til hinder 
for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

   X  Nej 

31. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 
3. 

     
Projektområdet er beliggende ca. 140 meter sydøst for 
nærmeste beskyttede naturtype, som er en sø, se Figur 5.  

 
Figur 5     Projektområdets placering ift. nærmeste § 3 beskyttede naturtype, målestok 1:4.000. 

 
Der vil ikke forekomme anlægsarbejder i tilknytning til det 
beskyttede naturområde, og det forventes ikke at projektet vil 
påvirke § 3-søen.   

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

   X  
Via søgninger på Arter.dk, Naturdata.dk og Naturbasen.dk er 
der ikke registreret fund af bilag-IV arter inden for 
projektområdet. Nærmeste registreret fund af bilag IV-arter er 
spidssnudet frø, som er registreret ca. 600 meter nordvest for 
projektområdet i Sømosen. Herudover er der også registreret 
skimmelflagermus ca. 600 meter nordøst for projektområdet.  
 
Da projektet kun har lokale påvirkninger og projektområdet ikke 
er egnet habitat for bilag IV-arter. Vurderes bilag IV-arter ikke at 
blive påvirket af projektet. 



 

   

33. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede 
område. 

    Projektområdet er beliggende ca. 600 meter sydøst for 
nærmeste fredede område som er Sømosen, beliggende i 
Ballerup Kommune, se Figur 6.  

 
Figur 6     Projektområdets placering ift. nærmeste gældende fredede område, Sømosen. 
Målestok 1:5.000 

 
Grundet afstanden hen til Sømosen, vurderes det, at projektet 
ikke vil påvirke Sømosen.  

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsarområder). 

     
Projektet er beliggende ca. 3,36 km syd for nærmeste 
habitatområde H123, som er Natura 2000-område N139 Øvre 
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Se Figur 7. 
 
Herudover er projektområdet beliggende ca. 5,93 km syd for 
nærmest fuglebeskyttelsesområde F109 som også er N139 Øvre 
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.  
 
Grundet afstanden hen til nærmeste Natura 2000-område 
vurderes det, at projektet ikke vil have en påvirkning på disse 
områder.  
 



 

   

 
Figur 7     Projektområdets beliggenhed ift. nærmeste habitat- og fuglebeskyttelsesområde. 
Målestok i 1:40.000 

  
35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af 
overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller 
fysiske ændringer af 
vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

   (X) Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
 
Der kan blive behov for midlertidig grundvandssænkning ifm. 
udførelse af anlægsarbejder. Hvis dette er tilfældet, vil Herlev 
Kommune blive kontaktet. 

36. Er projektet placeret i 
et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

   X Projektet er ikke placeret inden for et område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), dog er projektet placeret i et 
område med drikkevandsinteresser (OD), se Figur 8. 
 
Projektet er ikke beliggende inden for et indvindingsopland. 
 



 

   

 
Figur 8     Projektområdets placering ift. områder med drikkevandsinteresser samt 
indvindingsopland.  

 
37. Er projektet placeret i 
et område med 
registreret 
jordforurening? 

 X    
Inden for projektområdet er der et enkelt område på 
vidensniveau 1, hvilket vil sige at der har været aktiviteter som 
kan have forårsaget jordforurening, se Figur 9. Bortskaffelsen af 
potentielt forurenet jord, vil ske efter aftale med Herlev 
Kommune, herunder fastsættelse af omfanget af analyser af 
jorden inden genanvendelse/deponering. 
 

 
Figur 9     Projektområdets placering ift. jordforurening på vidensniveau 1 og 2. 

Foruden kortlagte V1 og V2 områder er hele projektområdet 
beliggende inden for områdeklassificeringen (se Figur 8-2), og 



 

   

jorden skal derfor håndteres som muligt forurenet, og ydermere 
vil der være krav om dokumentation af jordens  
forureningsgrad. 

38. Er projektet placeret i 
et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

 
 X Projektet er ikke beliggende inden for et område der jf. Herlev 

Kommuneplan er udpeget som værende i risiko for 
oversvømmelse.  

39. Er projektet placeret i 
et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse? 

   X Nej  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen 
med det ansøgte må 
forventes at kunne 
medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   X Der er ikke kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

   X  Nej 

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse 
eller kompensere for 
væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

     
Der er umiddelbart ikke identificeret væsentlige 
miljøpåvirkninger forbundet med projektet, og der er derfor 
ikke indarbejdet afværgeforanstaltninger.  

 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
 
Dato:    09-01/2023      Bygherre/anmelder: ____________________ Kasper S Christensen 
ksct@cowi.com (Godkendt af Steen Olesen, sgon@cowi.com) 
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