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Afgørelse om ingen miljøvurderingspligt af Brandstation Vest 
afværgeanlæg, København lufthavn A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 
2770 Kastrup, matr.nr.87a 

Tårnby Kommune har den 27. november 2020 modtaget en ansøgning om screening af 
Brandstation Vest afværgeanlæg efter miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK. nr. 973 
af 25/06/2020). 
 
Tårnby Kommune har vurderet, at anlægget er omfattet af  
- bilag 2, punkt 10 m, Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og 

kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1  
- og bilag 2 pkt. 11 c, Rensningsanlæg (projekter som ikke er omfattet af 

bilag 1) og skal vurderes i forhold til væsentlig indvirkning på miljøet før 
projektet kan påbegyndes, jf. § 16 i miljøvurderingsloven.  

 
Tårnby Kommune har screenet projektet efter kriterierne anført i 
miljøvurderingsbekendtgørelsen. Screeningen er gennemført på baggrund af det, på 
screeningstidspunktet, forelagte dokumentationsmateriale. 
 
Tårnby Kommune har på det foreliggende grundlag vurderet, at etablering af 
afværgeanlægget ved Brandstation Vest ikke er miljøvurderingspligtigt, og derfor kan 
påbegyndes. Baggrundsmaterialet for Kommunens vurdering kan findes i 
screeningsskemaet på bilag 1. 
 
Begrundelse 
Miljøvurderinger gennemføres for de planer og projekter, hvor planen eller projektet 
medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. 
 
Der skal udarbejdes en miljøvurdering for et projekt eller anlæg, hvis det: 
 

PLAN, BYG OG MILJØ 
msm.tf@taarnby.dk 
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 enten er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, og der er tale om 
nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan 
sidestilles med nyanlæg. 

 
 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, og at det på grund af dets 

art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet.  

 
En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning skal finde sted på grundlag af en 
screening ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. 
 
Naturbeskyttelse og bilag IV arter 
Afværgeanlægget er placeret uden for beskyttet natur, fredede naturarealer og 
beskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelsesloven. Dertil er der ikke registeret forekomster af 
bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen, i minimum en radius af 1.500 meter fra 
anlægges placering, hvorved det vurderes at forekomsten og habitatudnyttelsen af 
bilag IV arter i anlægs- og driftsfasen vil være upåvirket af projektet. 
 
Grundvandspåvirkning 
Afværgeanlægget er placeret uden for indvindingsopland. Anlægget vil medføre en 
lokal terrænnær sænkning af grundvandet, som ikke vurderes væsentlig i forhold til 
indvindingen af grundvand eller udnyttelsen af tilstødende arealer. 
 
Miljøbeskyttelse 
Der må ikke tilføres forurening til jord, grundvand, overfladevand o.l. Dog kan der i 
visse tilfælde gives begrænset tilladelse til tilførsel af jord eller vand med indhold af 
miljøfremmede stoffer eller naturlige stoffer over Miljøstyrelsens kriterier (§ 19-
tilladelse). Eventuelle projekter med tilførsel af miljøfremmede eller naturlige stoffer 
over kriterierne, der ikke falder ind under nærværende tilladelse, skal altid ansøges. 
 
Støj, vibration og støv 
Der kan i anlægsfasen være en midlertidige støjtilførsel, som ikke vurderes at være 
væsentlig i forhold til det overordnet støjbillede for lufthavnen. Dog skal anlægsarbejdet 
overholde Tårnby Kommunes forskrift for støvende og vibrerende midlertidig aktiviteter 
for varelevering, bygge – og anlæg for anlægsarbejde i Tårnby kommune Støj, 
vibrationer og støv i Tårnby Kommune. Evt. dispensation for overskridelser af fastsatte 
vilkår kan ansøges hos Tårnby Kommune senest 14 dage før projektets start. 
 
Kommune- og lokalplan 
Afværgeanlægget kan rummes inden for gældende Kommune- og lokalplan. Dertil 
vurderes anlægget i øvrigt ikke at påvirke andre planer i et omfang, der kræver en 
egentlig miljøvurdering. 
 
Samlet vurdering 
Tårnby Kommune vurderer på baggrund af det i ansøgningen forelagte 
dokumentationsmateriale, at etableringen af afværgeanlægget, på matrikel nr. 87a, 
Københavnslufthavn A/S, Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 
Kastrup, ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, men tilstræber at 
forbedre de eksisterende vilkår. 
   

SamlePDF - side 3 af 20

Dokumentnavn: Endelig afgørelse om ingen miljøvurderingspligt af Brandstation Vest afværgeanlæg (Endelig afgørelse om ingen miljøvurderingspligt af Brandstation Vest afværgeanlæg 2.pdf)

Hører til sagsnummer: 09.00.00-G00-17-32033

Registreringsdato: 22. december 2021

https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/


 

 
 
 
 
 
 

TEKNISK FORVALTNING 

3 

Projektet vurderes at 
- bidrager til en forbedring af jord- og vandmiljøet på lokaliteten og potentielt 

forhindre fremtidig spredning af forurening til omkringliggende indvindinger 
af vand. Der vil dog gå mange år før ændringen har betydning for jorden og 
grundvandet og ændringen vurderes ikke at være årsag til at projektet skal 
underkastes en miljøkonsekvensvurdering.  

- sænke grundvandsstanden lokalt. Sænkningen vurderes dog rimelig og 
ikke som en væsentlig påvirkning af drikkevandsreservoiret set i forhold til 
den mulige konsekvens ved forurening af det omkringliggende drikkevand. 

 
Annoncering 
Denne afgørelse vil blive annonceret på Tårnby Kommunes hjemmeside. 
 
Underretning 
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne 
afgørelse: 

 Københavns Lufthavne A/S (CPH), miljøafdeling, maf@cph.dk 
 TÅRNBYFORSYNING A/S, info@taarnbyforsyning.dk 
 Dragør Kommune, digitalpost@dn.dk  
 Borgerforeningen CPH uden udvidelser, Kontakt@cph-

udenudvidelser.dk 
 Danmarks naturfredningsforening, digitalpost@dn.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
 fr@friluftsraadet.dk  
 

Venlig hilsen 

Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø 
 

  

 /  
  Mikkel Sillesen Matzen 

Miljømedarbejder 
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Klagevejledning i henhold til miljøbeskyttelsesloven 

Klage- og søgsmålsvejledning 
Denne afgørelse kan inden for 4 uger fra meddelelsesdatoen påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 
 
Afgørelsen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100 påklages af adressaten 
for afgørelsen, enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 
Sundhedsstyrelsen, landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, lokale foreninger og organisationer, der har 
beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
at de ønsker underretning om afgørelsen. 
 
En evt. retlig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Klage indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. 
Klageportalen er desuden tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk , hvor der 
logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr i Klageportalen. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodning til Nævnenes Hus, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Retsbeskyttelse 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at afværgeanlægget ikke forurener 
grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til på 
offentlig og privat grund at foretage undersøgelser af forhold af betydning for 
miljøbeskyttelsen og vandforsyningen jf. miljøbeskyttelseslovens § 87 og 
vandforsyningslovens § 64 samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af 
forureningen nødvendige foranstaltninger.  
 
Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller 
tilbagekaldes af kommunen uden erstatning af hensyn til risiko for forurening af 
vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra 
den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. 
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Aktindsigt  
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, 
herunder resultater af virksomhedens egenkontrol efter: 
Forvaltningslovens lovbekendtgørelse nr. 571 af 19.12.1985 med senere ændringer 
Offentlighedslovens lovbekendtgørelse 606 af 12.6.2013 med senere ændringer og  
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger lovbekendtgørelse nr. 292 af 27.4.1994 med 
senere ændringer 
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Bilag 1   
 
Ansøgningsskema  
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. 
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Basisoplysninger Tekst Myndighedens vurdering 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet omfatter etablering af et renseanlæg/afværgeanlæg til rensning af 
oppumpet forurenet terrænnært grundvand under og omkring Brandstation Vest i 
Københavns Lufthavn, Kastrup. 
 
Ved Brandstation Vest er konstateret en forurening. Forureningen er 
afrapporteret til Tårnby Kommune i december 2018 i ”Rapport vedr. Påbud i 
henhold til §40 i jordforureningsloven om undersøgelse af forurening ved 
Brandstation Vest, Københavns Lufthavn, Kastrup”. CPH modtog den 18. 
september 2017 påbud i henhold til § 40 i jordforureningsloven om undersøgelse 
af forurening ved Brandstation Vest. Forureningsundersøgelsen blev opstartet 
allerede i 2014 på frivillig basis efter orientering af Tårnby Kommune og 
undersøgelsen løb frem til 2018. Forureningen ønskes fikseret og afværget 
gennem indvinding/oppumpning af terrænnært grundvand i forurenings hotspot, 
således forureningen ikke spredes horisontalt og vertikalt i området. 
 
Projektets formål er at etablere et renseanlæg med buffertank til jævnt flow til 
anlæg, klaringstank til håndtering af returskyllevand, container med sand- og 
kulfiltre samt rentvandstank. Herudover skal boring med DGU nr. 208.5547 
tilkobles anlægget og ligeledes den allerede eksisterende omfangsdræning (med 
pumpe) under Brandstation Vest. 
 
Det samlede anlæg, inklusive rørføringer, vil dække et areal på ca. 130 m2. 
 
Med dette projekt ændres den nuværende samlede oppumpede terrænnære 
vandmængde i området med 1-2 m3/h, svarende til 17.520 m3/år, hvilket er den 
pumpeydelse boring DGU nr. 208.5547 kan give. Denne vandmængde kommer 
oveni den eksisterende omfangsdræning af det terrænnære grundvand under 
Brandstation Vest for at holde kælderetagen på Brandstation Vest tør. Denne 
omfangsdræning er antagelig etableret da brandstationen blev bygget i 1972. 
 
Både vandet fra oppumpning fra boring DGU nr. 208.5547 og vandet fra den 
eksisterende omfangsdræning skal renses i renseanlægget. Vandmængden fra 
den eksisterende omfangsdræning varierer fra minut til minut, over året og fra år 
til år afhængig af nedbørsmængden, og vandmængden, der oppumpes fra 
drænet, ligger på 0-4 m3/h og forventes at udgøre 12.000-20.000 m3/år. 
 
Den samlede vandmængde antages ikke at overskride ovenstående mængder 
adderet. 

Udledning vil ske til lufthavnens overfladevandssystem og via Hovedgrøften løbe 
til Øresund. Der ansøges om udledningstilladelse ligesom indvindingstilladelse 
særskilt. 
 

 

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

Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Denmark  
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Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

Anne Kristensen, Telefon 29 60 12 35 

Email: anne.kristensen@cph.dk / Sustainability Projects & Compliance: 
maf@cph.dk 

 

   

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). 

Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark.  
Københavns Lufthavn omfatter disse matrikler: 
2hu, 2hv,  65a, 65b og 90b Kastrup By, Kastrup 
124, 130a,  130b, 130c, 130d, 130e, 130f, 130g, 130h, 130i, 130k, 130l, 130m, 
130n, 130o, 130q, 
130r, 134 og 141 Maglebylille By, Tårnby 
87a og  87b Tømmerup By, Tårnby 
6a og 6b Viberup By, Tårnby 
39a, 39k og  39l Ullerup By, Tårnby 
16 Skelgårde, Tårnby 
31 Kgs. Små Enge, Tårnby 
144a og 145 St. Magleby By, St. Magleby 
 
Projektet Renseanlæg ved Brandstation Vest ligger i matr. nr. 
87 a Tømmerup By, Tårnby 

 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner (omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er placeret i, som 
den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

Københavns Lufthavn ligger i Dragør og Tårnby kommuner. Projektet 
Renseanlæg ved Brandstation Vest ligger i Tårnby Kommune. 

 

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

Se bilag 1 Oversigtskort Brandstation Vest 1: 50.000  

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

Se bilag 2 Oversigtskort Brandstation Vest 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:  
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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: 
Bilag 2, pkt. 10 m): Arbejder i forbindelse med indvinding af 
grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af 
bilag 1. 
Bilag 2, pkt. 11 c): Renseanlæg (Projekter som ikke er omfattet af 
bilag 1). 

Bilag 2 pkt. 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af 
grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er 
omfattet af bilag 1. 
 
Bilag 2 pkt. 11 c) 
Rensningsanlæg (projekter som ikke er omfattet af bilag 1). 
 

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 

Københavns Lufthavne A/S ejer arealet.  

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 

Arealet hvorpå anlægget skal etableres er omfattet af lokalplan KLK97, og 
anlægget er beliggende i midtområdet i henhold til lokalplanen. Anlæggets 
placering er i overensstemmelse med KLK97, herunder 
anvendelsesbestemmelsen i § 4.1.1 samt § 6.6.1 og § 7.1. Tårnby Kommune har 
den 17. marts 2020 givet landzonetilladelse til anlægget. Der henvises til 
beskrivelsen af forholdet til KLK97 i ansøgningen om landzonetilladelse af 18. 
november 2019. 
 
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2: Det samlede anlæg, inklusive 
rørføringer vil ca. dække et areal på 130 m2. 
 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2: 0 m2 
 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2: Der er ikke planlagt nye befæstede 
areal  er. 

 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 

Der foretages ikke grundvandssænkning i forbindelse med projektet. 
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Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 
meget i m 
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 

Den eksisterende omfangsdræning af terrænnært grundvand er angivelig 
etableret da Brandstation Vest blev bygget i 1972. Vandmængden af den 
nuværende omfangsdræning under brandstationen, med det formål at holde 
kælderetagen tør, 
vil formentlig heller ikke blive reduceret, da afstanden mellem omfangsdrænet og 
boring DGU. Nr. 208.5547 er for stor og sænkningstragtene derfor ikke 
overlapper. 
 
Projektets samlede grundareal inkl. rør angivet i ha. eller m2: 130 m2 
Projektets bebyggede areal i m2:  128 m2 
Projektets nye befæstede areal i m2: 0 m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3: 315 m3 
 
De nedgravede tanke og bygværker vil maksimalt komme op i 1,5 meters højde 
over det nuværende terræn. Dertil kommer containeren med en højde over 
terræn på ca. 2,5 meters højde 
 
Ingen nedrivning. 

Det vurderes at der vil være en lokal sænkning af det 
terrænnære grundvande i driftfasen, der ikke vil have væsentlig 
indflydelse for omkringliggende arealer eller indvinding af 
grundvand. 

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

Nej, oppumpning af terrænnært grundvand foretages fra allerede eksisterende 
boring DGU nr. 208.5547. Renpumpning og prøvepumpning er foretaget i 2016. 
 
Nej, indvinding fra boring 208.5547 ligger i driftsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar 2021-december 2021. 

 

Projektets karakteristika Tekst  
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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 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Ikke relevant. Drikkevandsressourcen mindskes ikke i driftsfasen, da der alene 
indvindes terrænnært grundvand. 
 

 

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: 

Det oppumpede forurenede terrænnære grundvand iltes og renses gennem 
sandfilter, kulfiltre samt behandles med UV-lys, hvorefter vandet er frit for 
forureningsparametre og mikroorganismer. Vandet opfattes som sekundavand, 
og kan anvendes til andre formål end drikkevand. 
 
Det rensede vand ledes til lufthavnen overfladevandssystemet. 

Det oprensede sekundavand skal overholde 
miljøbeskyttelsesloven og miljømålsloven i forhold til udledning 
af miljøfremmede stoffer. Dette bliver reguleret i tilladelsen til 
projektet. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning? 

 x Indvindingen/oppumpningen har til formål at afværge forurening.  

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? 

  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? 

  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? 

  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes. 
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14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

x 

 

 CPH er bekendt med forskriften Støvende, støjende og vibrerende 
midlertidige aktiviteter, varelevering, bygge- og anlæg. Forskrift 
29.8.2019. Der udføres ikke natarbejde. 

 

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 

Projektet skal overholde Tårnby Kommunes forskrift for 
støvende og vibrerende midlertidig aktiviteter for varelevering, 
bygge – og anlæg for anlægsarbejde i Tårnby kommune. 
 
Støj og vibrationer Tårnby Kommune 
 
Dispensation for overskridelse af fastsatte vilkår kan søges hos 
Tårnby Kommune senest 14 dage før projektets start. 
 

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 
bekendtgørelser om luftforurening? 

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

 

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

  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? 

  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. Projektet skal overholde Tårnby Kommunes forskrift for 
støvende og vibrerende midlertidig aktiviteter for varelevering, 
bygge – og anlæg for anlægsarbejde i Tårnby kommune. 
 
Støj og vibrationer Tårnby Kommune 
 
Dispensation for overskridelse af fastsatte vilkår kan søges hos 
Tårnby Kommune senest 14 dage før projektets start. 
 

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.  
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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.  

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:  

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

 x Hvis »ja« angiv hvilke: - 

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

 x  Det vurderes at indvindingen af det terrænnære grundvand ikke 
vil have en, væsentlig, påvirkning af naboarealer. 

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

 x Brandstation Vest er beliggende udenfor oplandene til henholdsvis 
Tårnby Forsyning og HOFORs kildepladser. Langs Tømmerupvej 
findes der borgere, som ikke er tilsluttet offentlig forsyning med 
drikkevand. Borgerne har enkeltindvindinger til drikkevand og 
markvanding. Indvindingen fra boring DGU nr. 208.5547 foregår i det 
terrænnære grundvand og vil ikke have indflydelse på mængden af 
drikkevand i området. 

- 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

x  Projektet ligger indenfor eksisterende lufthavn. Linjen for 
kystnærhedszonen skærer gennem projektområdet. Renseanlægget 
placeres inden for zonen. Boringen ligger uden for zonen. Anlægget 
vil ikke have nogen visuel påvirkning udenfor lufthavnens område. 

- 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m 
bredt.) 

 x  - 

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

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

  Naturtype: Sø. 
 
Der ligger en NBL § 3 sø 667 m NV for projektet. 

Enig. Ca. 640 m fra NBL § 3 sø. 
 
ID: B2F89C90-5351-11E2-AB96-00155D01E765 
 

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

  
x 
 

Der er en kendt forekomst af grønbroget tudse omkring vandhul ved 
gipsdepotet i lufthavnens østområde og langs baneterrænet mellem 
Kastrup Digevej og Kystvejen. Derudover er der ikke kendskab til 
forekomst af beskyttede arter i de ovennævnte områder. Der er ingen 
forekomst af beskyttede arter i projektområdet, og der vil ikke være 
nogen påvirkning af beskyttede arter ved gennemførelse af projektet. 

Der er ikke registeret forekomster af bilag IV anførte arter i en 
radius af 1.500 m fra anlæggets placering. Det vurderes at 
anlægget ikke vil have en negativ indvirkning på forekomsten 
eller habitatudnyttelsen af bilag IV arter. 

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

  Der er 2.841 m til Amager vildtreservat (vest for Brandstation Vest), 
2.871 m til Grushullerne (øst fra Brandstation Vest) og 3.302 m til 
Anlægget (øst for Brandstation Vest)  . 

Enig. Kalvebod kile fredningstype 1. 
ID: D1958D6B-53A3-11E2-9550-00155D01E765 

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

  Habitatområde og fuglebeskyttelsesområdet Vestamager og havet 
syd for ligger 2.828 m øst for Brandstation Vest, og 3.457 m vest for 
Brandstation Vest. Ramsarområder er ikke relevant, da der ikke findes 
denne type i nærheden af Amager. 
 

Enig. Anlægget er ca.  placeret 2828 m fra nærmeste natura 
2000-område, habitat- og fuglebeskyttelsesområde. 
 
ID: 8B5D62D1-B17D-4E65-881C-13F44A4D144C 
 
ID: 4839186D-7FB1-4B86-9572-21E62189BA4A 
 

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

 x Brandstation Vest er beliggende udenfor oplandene til henholdsvis 
Tårnby Forsyning og HOFORs kildepladser. Langs Tømmerupvej 
findes der borgere, som ikke er tilsluttet offentlig forsyning med 
drikkevand. Borgerne har enkeltindvindinger til drikkevand og 
markvanding. Projektets indvinding foregår i det terrænnære 
grundvand og vil ikke have indflydelse på mængden af drikkevand i 
området. 
 
Projektet skal fiksere og afværge spredning af forureningen. 
 
Det oppumpede forurenede terrænnære grundvand iltes og renses 
gennem sandfilter, kulfiltre samt behandles med UV-lys, hvorefter 
vandet er frit for 
forureningsparametre og mikroorganismer. Vandet opfattes som 
sekundavand, og kan anvendes til andre formål end drikkevand. 
 
Det rensede oppumpede grundvand vil efter rensning i anlægget 
ledes til lufthavnens overfladevandssystem og via Hovedgrøften til 
Øresund. 

Anlægget er placeret i område med drikvandsinteresser, men 
er placeret uden for indvindingsopland. 
 
Der er ca. 300 m til nærmeste vandboring (208.439) og ca. 970 
m til nærmeste vandboringen inden for BNBO (208.4351) 
 
Vandmængderne fra afværgeboringen svarer i mængde ca. til 
det oppumpede drænvand og tagvand fra brandstationen. Det 
vurderes at anlægget kun vil være medføre en mindre lokal 
påvirkning af det terrænnære grundvand og derfor ikke vil have 
væsentlig indflydelse på nærmeste vandboringer. Dertil 
vurderes det at anlægges overordnet funktion vil have en 
positiv påvirkning af miljøet. 
 
Der må ikke tilføres forurening til jord, grundvand, 
overfladevand o.l. Dog kan der i visse tilfælde gives begrænset 
tilladelse til tilførsel af jord eller vand med indhold af 
miljøfremmede stoffer eller naturlige stoffer over Miljøstyrelsens 
kriterier (§ 19-tilladelse). Eventuelle projekter med tilførsel af 
miljøfremmede eller naturlige stoffer over kriterierne, der ikke 
falder ind under nærværende tilladelse, skal altid ansøges. 

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

 x  
 

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

x  Lufthavnens område er V1 og V2 kortlagt. Projektområdet er 
beliggende indenfor V2 kortlagt område. 
Der er konstateret forurening i projektområdet. 

Enig. 

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

 x Københavns Lufthavns område indgår ikke som et prioriteret område i 
Tårnby Kommunes Kommuneplan 2014-2026 i forhold til risiko for 
oversvømmelse. 

- 

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

 x Dele af lufthavnens areal er udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse 
(https://oversvommelse.kyst.dk/risikoomraader/koegebugt-
koebenhavn/koege-bugt-koebenhavn-udpegning/). Selve 
projektområdet ligger i et grænseområde mellem ikke-risiko og risiko 
for oversvømmelse. 

- 

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 Nej. 
 
Der har antageligt siden 1972 været en omfangsdræning med pumpe 
under Brandstation Vest for at holde kælderetagen tør. Oppumpning 
afhænger af niveauet af terrænnært grundvand og ligger på 0 – 4 
m3/h. Tilsammen med indvindingen fra eksisterende boring DGU. nr. 
208.4557 på 1-2 m3/h vil den samlede indvinding være af beskeden 
størrelse, og det vil ikke mindske mængden af drikkevand i området. 

- 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

 x  - 

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? 

  Projektet har ingen skadelige indvirkninger på miljøet, men er derimod 
miljøforbedrende. 
 
Der vil kun indvindes den nødvendige mængde terrænnært 
grundvand. Indvindingen har til formål at afværge forurening i jord og 
terrænnært grundvand ved Brandstation Vest, således forureningen 
ikke spredes horisontalt i området eller vertikalt til det under liggende 
grundvandsmagasin. 
 
 

Enig. 

 
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.  

Dato:________________________ Bygherre/anmelder:___________________________________27.11.2020 Vejledning   
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Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. 
Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger 
angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan 
hentes på offentlige hjemmesider.  

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være 
VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja 
eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.  

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.  
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Miljøvurderingslovens bilag 6 
I miljøvurderingslovens bilag 6, er angivet en række parametre, som kommunen skal tage i betragtning for at kunne vurdere om projektet skal 
underkastes en miljøkonsekvensvurdering. 
 
Projektets karakteristika 

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: 
a) hele projektets dimensioner og udformning 
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet 
d) affaldsproduktion 
e) forurening og gener 
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, 
i overensstemmelse med videnskabelig viden 
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening). 

 
Projekters placering 

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i 
området og dettes undergrund 
c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 

i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger 
ii) kystområder og havmiljøet 
iii) bjerg- og skovområder 
iv) naturreservater og -parker 
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF 
og direktiv 2009/147/EF 
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er 
fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet 
vii) tætbefolkede områder 
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning. 

 
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under 
hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: 
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt) 
b) indvirkningens art 
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter 

SamlePDF - side 18 af 20

Dokumentnavn: Notat- Screeningsafgørelse af afværgeanlæg (Notat- Screeningsafgørelse af afværgeanlæg 4.pdf)

Hører til sagsnummer: 09.00.00-G00-17-32033

Registreringsdato: 22. december 2021



d) indvirkningens intensitet og kompleksitet 
e) indvirkningens sandsynlighed 
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 

 
I forhold til ovenstående, vurderes projektet at  

- bidrage til en forbedring af jord- og vandmiljøet på lokaliteten og potentielt forhindre fremtidig spredning af forurening til omkringliggende 
indvindinger af vand. Der vil dog gå mange år før ændringen har betydning for jorden og grundvandet og ændringen vurderes ikke at være 
årsag til at projektet skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering.  

- sænke grundvandsstanden lokalt. Sænkningen vurderes dog rimelig og ikke som en væsentlig påvirkning af drikkevandsreservoiret set i 
forhold til den mulige konsekvens ved forurening af det omkringliggende drikkevand. 

 
Tårnby Kommunes vurdering 
Det er Tårnby Kommunes vurdering at afværgeanlægget er omfattet af  

- bilag 2 pkt. 10 m, Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1  
- og bilag 2 pkt. 11 c, Rensningsanlæg (projekter som ikke er omfattet af bilag 1).  

 
Tårnby Kommune har på det foreliggende grundlag vurderet, at etablering renseanlægget ved Brandstation Vest ikke er miljøvurderingspligtigt, og 
derfor kan etableres. 
 
Naturbeskyttelse 
Afværgeanlægget er placeret uden for beskyttet natur, fredede naturarealer og beskyttelseslinjer, Jf. naturbeskyttelsesloven. Dertil er der ikke 
registeret forekomster af bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen, i minimum en radius af 1.500 meter fra anlægges placering, hvorved det vurderes at 
forekomsten og habitatudnyttelsen af bilag IV arter i anlægs- og driftsfasen vil være upåvirket af projektet. 
 
Grundvandspåvirkning 
Afværgeanlægget er placeret uden for indvindingsopland med ca. 300 meter til nærmeste vandboring benyttet til markvanding/gartneri og 350 meter 
fra enkeltvandværk til få husstande. Anlægget vil medføre en lokal terrænnær sænkning af grundvandet, som ikke vurderes væsentlig i forhold til 
indvindingen af grundvand eller udnyttelsen af tilstødende arealer. I tillæg vurderes der ikke at fremkomme væsentlige lugtgener af 
grundvandssænkningen.  
 
Miljøbeskyttelse 
Der må ikke tilføres forurening til jord, grundvand, overfladevand o.l. Dog kan der i visse tilfælde gives begrænset tilladelse til tilførsel af jord eller vand 
med indhold af miljøfremmede stoffer eller naturlige stoffer over Miljøstyrelsens kriterier (§ 19-tilladelse). Eventuelle projekter med tilførsel af 
miljøfremmede eller naturlige stoffer over kriterierne, der ikke falder ind under nærværende tilladelse, skal altid ansøges. 
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Støj, vibration og støv 
Der kan i anlægsfasen være en midlertidige støjtilførsel, som ikke vurderes at være væsentlig i forhold til det overordnet støjbillede for lufthavnen. Dog 
skal anlægsarbejdet overholde Tårnby Kommunes forskrift for støvende og vibrerende midlertidig aktiviteter for varelevering, bygge – og anlæg for 
anlægsarbejde i Tårnby kommune Støj, vibrationer og støv i Tårnby Kommune. Evt. dispensation for overskridelser af fastsatte vilkår kan ansøges hos 
Tårnby Kommune senest 14 dage før projektets start. 
 
Fredninger og kulturarv 
Der er ikke fredede områder eller områder med kulturarv inden for det i projektet berørte areal. Det vurderes derfor ikke at være relevant. 
 
Kommune- og lokalplan 
Projektet kan rummes inden for gældende Kommune- og lokalplan. Dertil vurderes anlægget i øvrigt ikke at påvirke andre planer i et omfang, der 
kræver en egentlig miljøvurdering. 
 
Konklusion 
Tårnby Kommune vurderer på baggrund af det i ansøgningen forelagte dokumentationsmateriale, at etableringen af afværgeanlægget matrikel nr. 87a, 
Københavnslufthavn A/S, Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af 
miljøet, men tilstræber at forbedre de eksisterende vilkår. 
 
Det vurderes at projektet  

- bidrager til en forbedring af jord- og vandmiljøet på lokaliteten og potentielt forhindre fremtidig spredning af forurening til omkringliggende 
indvindinger af vand. Der vil dog gå mange år før ændringen har betydning for jorden og grundvandet og ændringen vurderes ikke at være 
årsag til at projektet skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering.  

- sænker grundvandsstanden lokalt. Sænkningen vurderes dog rimelig og ikke som en væsentlig påvirkning af drikkevandsreservoiret set i 
forhold til den mulige konsekvens ved forurening af det omkringliggende drikkevand. 
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https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/

