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VVM-tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse 
af Terminal 3 i Københavns Lufthavn 

Københavns Lufthavne A/S har den 4. april 2020 ansøgt om VVM-screening i henhold 
til § 18 i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM)” (herefter kaldet miljøvurderingsloven) for udvidelse af 
bygningen Terminal 3 og grundvandssikring i Københavns Lufthavn. 
 
Den 22. juni 2020 blev det politisk besluttet, at der skulle gennemføres en 
miljøvundering af grundvandssænkningen for projektet med henblik på at sikre 
grundvandsmiljøet. 
 
På den baggrund er der gennemført en miljøvurderingsproces og udarbejdet en 
miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 
25/06/2020) § 20, stk. 2. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 
m og 13 a. Bilag 2 punkt 13 a refererer til bilag 1 punkt 7 a.  
 
Bilag 2 punkt 10 m 
Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, 
som ikke er omfattet af bilag 1. 
 
Bilag 2 punkt 13 a 
Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er 
godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige 
indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Bilag 1 punkt 7 a 
Nyanlæg til jernbanefjerntrafik samt lufthavne11) med en start- og landingsbane på 
mindst 2.100 m. 
 
Projektet består en udvidelse af Terminal 3 ud mod landingsbanerne i Københavns 
Lufthavn Kastrup, for at skabe tilstrækkelig kapacitet til og fremadrettet at kunne 
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imødekomme krav til især skærpet grænsekontrol, sikkerhed, kvalitet, procestider og 
passagerkomfort.  
 
Udvidelsen skal ske med en tilbygning mellem terminalfingrene Finger B og Finger C 
inden for lufthavnens sikkerhedsafspærrede område. Tilbygningen vil have et 
grundareal på ca. 17.000 m2 og består af 6 etager inklusiv 2 etager i kælderniveau. 
Udgravning til kældere udløser et behov for midlertidig grundvanssænkning. 
 
Byggeriet forventes afsluttet i 2028, og den midlertidige grundvandssænkning 
planlægges gennemført i to etaper i perioden september 2021 til maj 2023. Aktiviteter i 
anlægsfasen omfatter midlertidig grundvandssænkning, jordarbejder inklusiv 
udgravning til kælder og jordkørsler, mindre nedrivningsarbejder ved tilpasning af den 
eksisterende terminalbygning samt tilkørsel af byggematerialer. I forbindelse med den 
midlertidige grundvandssænkning vil der blive indvundet op til ca. 1.640.00 m3 
grundvand fra byggegruben. Det oppumpede grundvand vil blive renset og derefter 
udledt via lufthavnens regnvandssystem til Øresund. Der gennemføres et 
moniteringsprogram for at overvåge og imødegå eventuelle negative virkninger af 
grundvandssænkningen på et tidligt trin, og derved muliggøre hensigtsmæssig 
afhjælpende foranstaltninger. 
 
Miljøkonsekvensrapporten og udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring i 8 
uger fra den xx. xx til den xx.xx.  
 
Bygge- og Ejendomsudvalget har den xx.xx besluttet at godkende 
miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse for udvidelsen og grundvandssikringen af 
Terminal 3. 
 
På baggrund af den politiske beslutning og en gennemført VVM-proces kan Tårnby 
Kommune hermed meddele VVM-tilladelse til udvidelse og grundvandssænkningen til 
Terminal 3 i henhold til miljøvurderingslovens § 25 stk. 1. 
 
 
Tilladelse og vilkår 
Tårnby Kommune udsteder hermed VVM-tilladelse til anlæg og drift af projektet for 
udvidelsen og grundvandssænkningen af Terminal 3 i henhold til miljøvurderingsloven 
§ 25 stk. 1. 
 

1. Anlæg og drift skal ske inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som 
angives i miljøkonsekvensrapporten for grundvandssænkning af Terminal 3 
med de moniterings og afværgetiltag, der er indbygget i projektet. 
 

2. Grund- og drikkevandsressourcen må ikke påvirkes væsentligt og udsættes for 
permanent skade. Det skal sikres, at påvirkningen af drikkereservoiret er 
mindre og/eller reversibel. 
 

3. Såfremt grundvandsressourcen påvirkes væsentlig og udsættes for skadelig 
indvirkning skal Tårnby Kommune straks kontaktes. Skadelig indvirkning på 
grundvandsressourcen vil medføre standsning af projektet. 
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Uforudset påvirkning  

I henhold til miljøvurderingslovens § 28, stk. 2 kan Tårnby Kommune genoptage en 
afgørelse efter § 25, og kan om nødvendigt meddele forbud eller påbud, herunder 
tilbagekalde en tilladelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende tilladelse, hvis, 
 

1) der fremkommer nye oplysninger om projektets væsentlige skadelige 
indvirkning på miljøet eller  
 

2) projektets væsentlige skadelige indvirkning ikke kunne forudses ved 
myndighedens afgørelse om tilladelsen. 

 
I indvindings- og udledningstilladelsen for grundvandssænkningen vil der blive sat vilkår 
for grundvandssænkningen i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.” 
herefter kaldet vandforsyningsloven. 
 
 
Begrundelse for afgørelse 
Afgørelsen træffes på grundlag af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten og 
resultatet af de høringer, der er foretaget. 
 
Miljøkonsekvensrapporten for udvidelsen og grundvandssænkningen har undersøgt de 
miljømæssige påvirkninger for drikkevandsinteresser og grundvand, forurenet jord, 
overfladevand og spildevand samt ressourceforbrug. Hver miljøparametre er vurderet i 
forhold til miljøstatus for eksisterende forhold, anlægsfasen og driftsfasen i forhold til 
grad af miljøpåvirkning fra væsentlig, moderat, mindre, ingen/ubetydelig og positiv 
påvirkning. 
 
Miljøkonsekvensrapporten viser, at grundvandssænkningen i anlægsfasen vil have et 
influens område, som kan omfatte TÅRNBYFORSYNINGS vandboring LU3. I 
anlægsfasen vil grundvandssænkningen muligvis påvirke vandindvindingen for denne 
vandboring. Det kan være nødvendigt at neddrosle vandindvindingen for denne 
vandboring i anlægsfasen, mens at grundvandssænkningen pågår. På den baggrund 
har Københavns Lufthavn valgt at indføre afværgetiltag for at forbygge og forhindre 
negative påvirkninger af drikkevandsressourcen i Tårnby Kommune. Københavns 
Lufthavn har indgået et løbende samarbejde med TÅRNBYFORSYNING, hvor der er 
udarbejdet et moniteringsprogram, som løbende skal kontrollere niveauet for 
grundvandsspejlet, kvaliteten af drikkevandet og kvaliteten af det oppumpede og 
afledte grundvand. Ydermere er der udviklet en numerisk grundvandsmodel, som skal 
anvendes som et dynamisk styringsværktøj af grundvandsænkning og dennes 
påvirkning af omgivelserne. Den numeriske grundvandsmodel skal anvendes til at 
forudsige hvilken vej vandet strømmer i undergrunden, mens grundvandssænkningen 
pågår. Herved kan TÅRNBYFORSYNING regulere oppumpning af grundvand til 
drikkevand til sikring af at drikkevandsreservoiret ikke tager skade på grund af 
grundvandssænkningen. Københavns Lufthavn A/S har indgået aftale med 
TÅRNBYFORSYNING A/S om kompensation, hvis det bliver nødvendigt af neddrosle 
vandindvindingen i forsyningens vandboringer i lufthavnen. 
 
Samlet vurdering 

Det er VVM-myndighedens vurdering, at anlæg og drift af udvidelsen og 
grundvandssænkningen for Terminal 3 vurderes at kunne ske uden væsentlig 
påvirkning på miljø og omgivelser med de i projektet indbyggede moniterings- og 
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afværgeforanstaltninger. Vilkår for grundvandssænkningen og moniteringsprogrammet 
vil blive stillet i tilladelsen til grundvandssænkningen. 
 
Gyldighed 
Denne VVM-tilladelse overflødiggør ikke tilladelser og godkendelser efter anden 
lovgivning. VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt og bekendtgjort. 
 
VVM-tilladelsen vil blive offentliggjort på Tårnby Kommunes hjemmeside: 
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser/ 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 
49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af 
afgørelsen jf. § 51. 
 
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens 
udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål beskyttelse 
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. 
Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved 
at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere 
herom på https://naevneneshus.dk/. 
 
Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, 
der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske 
om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning 
herom til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer 
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under 
klagevejledning. 
 
Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af 
afgørelsen. 
 
 
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. 
 

https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser/
https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Underretning 
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne 
afgørelse med tilhørende klagevejledning:  
 
Afgørelsen er også sendt til: 

 Københavns Lufthavne A/S (CPH), miljøafdeling, maf@cph.dk 
 TÅRNBFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, 

info@taarnbyforsyning.dk  
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, seost@sst.dk 
 Miljøstyrelsen Virksomhed, mst@mst.dk 
 Trafikstyrelsen, info@tbst.dk. 
 Borgerforeningen CPH uden udvidelser. kontakt@cph-udenudvidelser.dk  

 
 

 
Venlig hilsen 
 
 
Betina Grimm  
Teknisk Chef 

  

 /  
  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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