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Screening for VVM pligt – Oplagsplads til knust asfalt i Københavns Lufthavn
Bygge og Ejendomsudvalget har den 12. maj 2015 truffet beslutning om, at etableringen af anlæg til oplagring og
neddeling af knust asfalt ikke er VVM pligtig iht. §3 i VVM bekendtgørelsen.
Københavns Lufthavne A/S ønsker at etablere et anlæg til midlertidig oplagring af knust asfalt i den sydlige del af
Københavns Lufthavn. Anlægget opbevarer og neddeler asfalt fra vej og banearbejder i lufthavnen. Den knuste
asfalt genanvendes efterfølgende til nye belægninger internt i lufthavnen eller køres til asfaltfabrik som råmateriale
til ny asfalt.
Oplagspladsen etableres i landzonen i den sydlige del af Lufthavnen. Der etableres i første omgang to pladser på
2
2
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hhv. 550 m og 1100 m . Derudover planlægges en tredje oplagsplads på 2500 m , der etableres indenfor 3-5 år.
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Anlæg til bortskaffelse/nyttiggørelse af affald, herunder asfalt, er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, listepunkt 12b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Inden anlægget kan etableres skal kommunen afgøre om det anlægget
kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet og derved er VVM pligtigt.
Kommunen har screenet projektet på baggrund af Københavns Lufthavns anmeldelse af den 29. april 2015.
Screeningen er vedlagt som bilag 1 og er gennemført efter kriterierne i VVM bekendtgørelsens bilag 3. VVM
screeningen er ikke en tilladelse, men vurderer udelukkende hvorvidt projektet er VVM pligtigt.
Kommunen vurderer, at oplagsplads for asfalt kan etableres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes at
den primære påvirkning fra anlægget er støj og støv fra neddeling af asfalt. Denne aktivitet vil dog kun foregå 2-3
gange årligt i kortere perioder af ca. en uges varighed. Påvirkningen fra neddeling vurderes at være begrænset, da
anlægget placeres i den sydlige del af lufthavnen, i et område, der tidligere er anvendt til hangardrift. Der er etableret tilkørselsveje til området og etablering af oplagspladsernesker til dels på allerede befæstede arealer. Derudover inddrages omkringliggende græsarealer til oplagsopladser.
Afgørelsen offentliggøres sammen med Københavns Lufthavns anmeldelse fredag den 22. maj 2015 på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk
Klagevejledning
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Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til reglerne i planlovens § 58, stk. 1,
nr. 3. Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 15. juni 2015.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer
jf. planlovens § 59 stk. 2.
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Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning, bek. nr. 1184 af 6. november 2014
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Lov om planlægning, nr. 388 af 6. juni 1991
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Klagen skal indgives gennem Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk 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 på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er meddelt.
Afgørelsen er sendt til:
Dragør kommune, Plan og Teknik pt@dragoer.dk
Greenpeace, høring@nordic.greenpeace.org
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Bilag 1: VVM Screnningsskema - Nyttiggørelse af affald, dok. nr. 78858-15
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