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Maglebylille – TCR Denmark A/S ´s værkstedsbygning - § 33- tilladelse til at
påbegynde bygge- og anlægsarbejde før der er givet miljøgodkendelse.
TCR Denmark A/S har planlagt at anlægge en værkstedbygning i Københavns Lufthavns
område i Maglebylille og værkstedet kommer til at indeholde et autoværksted, hvor
køretøjer kan repareres og serviceres, herunder fremstilling af enkelemner af reservedele
til fly og køretøjer. Værkstedet er et vedligeholdelsesværksted og der vil ikke blive
foretaget serieproduktion i værkstedet.
Københavns Lufthavn er godkendt under Godkendelsesbekendtgørelsen1 bilag 2 under
listepunktet H 202: Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser. Værkstedsbygningen skal
godkendes som en biaktivitet til Københavns Lufthavns godkendelse.
Rambøll har på vegne af TCR Denmark Aps ansøgt om tilladelse til at påbegynde byggeog anlægsarbejde til TCR DENMARK A/S ´s værkstedsbygning i Maglebylille. En
ansøgning om miljøgodkendelse er under udarbejdelse og forventes fremsendt til Tårnby
Kommune primo 2016. For at værkstedet kan være klar til ibrugtagning ca. 1. juli 2016 er
der imidlertid ønske om at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet snarest muligt. Der er
ansøgt om byggetilladelse hos Tårnby Kommune.
Forholdet til VVM bekendtgørelsen2
Kommunen har vurderet, hvorvidt projektet er omfattet af VVM redegørelse og tilladelse
”Udbygning af Københavns Lufthavne i Kastrup” fra 1996. Der er tale om flytningen af et
eksisterende værksted fra lufthavnens nordområde, der udelukkende reparerer
handlinggear. Kommunen vurderer derfor projektet ikke medfører en udvidelse af
aktiviteterne. Københavns Lufthavns vestområde, Maglebylille, er udlagt som teknisk
område og der er i dag placeret lignende aktiviteter i området. Derfor betyder
etableringen ikke en ændring ift. Købehavns Lufthavns delområder. Kommunen vurderer
på den baggrund, at etablering af TCR Denmark A/S ´s værksted ved Maglebylille
teknikområde er indenfor rammerne af eksisterende VVM redegørelse og tilladelse fra
1996.
______________________________________________________
1) Miljø- og Fødevareministeriets BEK nr. 1447 af 02/12/2015
2) Miljø- og Fødevareministeriets BEK nr. 1832 af 16/12/2015
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Godkendelse iht. Miljøbeskyttelsesloven3, § 33 stk. 2
Kommunen godkender hermed i henhold til § 33 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven, at bygge
og anlægsarbejder går i gang inden miljøgodkendelsen er givet. Tårnby Kommune gør
opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejde sker på Bygherrens, TCR Denmarks Aps,
eget ansvar.
Kommunens godkendelse til at igangsætte bygge og anlægsarbejde, erstatter ikke
tilladelser nødvendige efter anden lovgivning.
Klagevejledning
Kommunens godkendelse af at bygge- og anlægsarbejde igangsættes inden
miljøgodkendelse kan iht. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Natur og
miljøklagenævnet.
Afgørelsen om VVM kan, jf. § 58 stk. 3 i Planloven4, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage kan indgives af enhver med
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der
som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Afgørelsen vil blive
annonceret på Tårnby Kommunes hjemmeside den 20. januar 2016. Hvis der ønskes at
klage over denne afgørelse, kan der klages til Natur og Miljøklagenævnet. Der klages via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger
på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk
med NEM-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages,
skal du betale et gebyr på 500 kr. Der betales gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis der ønskes 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
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.
I tilfælde af klage kan Natur- og Miljøklagenævnet beslutte at eventuelt meddelte
tilladelser ikke må udnyttes før klagesagen er færdigbehandlet.
Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den 20. januar
2016 hvor afgørelsen bliver offentliggjort.
Venlig hilsen
Viviane Mortensen
Afdelingsleder
/
Susanne Mogensen
Miljømedarbejder
Kopi af afgørelse er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening: dnamager-sager@dn.dk
DOF: dragoer@dof.dk
Friluftsrådet: Fr@friluftsrådet
____________________________________________
3) Miljø- og Fødevareministeriet LBK nr. 1317 af 19/11/2015
4) Erhvervs- og Vækstministeriet LBK nr. 1529 af 23/11/2015
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