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Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af fragtterminal på Kystvejen 18 

Tårnby Kommune har den 16. juni 2022 modtaget ansøgning om VVM-screening i forbindelse med 
etablering af en fragtterminal ved Københavns Lufthavn, Kystvejen 18, 2770 Kastrup. Det er 
rådgiverfirmaet MOE A/S som på vegne af DHL Aviation har ansøgt om ovenstående.  

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). LBK-nr. 1976 af 27/10/2021 med senere ændringer (miljøvurderingsloven). 
Projektet er omfattet af Bilag 2, pkt. 10d, Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag 
1). Området er i kommuneplanen udlagt til Tekniske anlæg, Trafikanlæg og Lufthavnserhverv.  

Afgørelse  

Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening (VVM) vurderet, at projektet ikke vil 
påvirke miljøet væsentligt. Derfor skal projektet ikke gennemgå en fuld miljøvurdering. Projektet er ikke 
omfattet af VVM-pligt.  
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21. Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses 
her i brevet og i vedlagte screeningsnotat.  

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 25. oktober 2022 på kommunens hjemmeside: 
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser  

Baggrund  

DHL Aviation har en øget aktivitet og modtager mere fragt igennem Københavns Lufthavn.  Derfor har 
de brug for at udvide deres kapacitet i lufthavnen. Den øgede fragtmængde vil komme til Københavns 
Lufthavn inden for den eksisterende godkendelse for fly. 

Projektet omfatter etablering af en ny fragtterminal med hovedbygning, som indeholder et 
pakkesorteringsanlæg og kontorpladser til administration. Desuden etableres en anden bygning til 
værkstedsfaciliteter og kontorer til vedligeholdelse af sorteringsanlægget og kørende materiel. 
Udearealerne etableres med fast belægning dog med grønne kiler langs kanten. Fragtterminalen 
erstatter DHL’s eksisterende fragtterminal beliggende Kystvejen 24. 

Screening af projektet   

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning.  

Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få 
afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt. 
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Høring  

Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i høring hos berørte myndigheder og 
relevante parter. Derfor skal projektet og kommunens vurdering sendes i høring hos Trafikstyrelsen, 
Københavns Lufthavne A/S, Tårnby Kommunes vejmyndighed og Tårnby Kommunes planmyndighed.  

Projektet er i overensstemmelse med lokal- og kommuneplan, og kommunens planafdeling har ikke 
bemærkninger til projektet. Projektet er ligeledes kendt og skal godkendes af kommunens miljø- og 
spildevandsmyndighed og en egentlig høring i forhold til en VVM-screening af projektet vurderes derfor 
overflødig. Det vurderes ligeledes, at alle relevante parter er involveret i projektet og ikke har udtrykt 
bekymring, der giver anledning til en høring af screeningsafgørelsen hos involverede partner. 

Sammenfatning og konklusion 

Det vurderes, at etableringen af projektet ikke vil medføre støjgener ud over det acceptable ved bygge- 
og anlægsarbejdet. Byggeprojektet medfører ikke nogen væsentlige miljøgener. Projektet indebærer, 
at der opføres to bygninger til brug for henholdsvis et sorteringsanlæg og kontoradministration og til 
værkstedsfaciliteter. DHL forventer en mindre stigning af biler til og fra den nye fragtterminal. Men det 
vurderes ikke, at forøgelsen af biler har stor betydning for væksten af den samlede trafik til og fra 
lufthavnen. Det vurderes, at vejnettet omkring lufthavnen godt kan afvikle den kommende 
trafikforøgelse.  

Projektet vurderes at kunne gennemføres som planlagt. Det vurderes, at fragtterminalen er en 
nødvendig del af de service- og forsyningsmæssige funktioner i tilknytning til Københavns Lufthavn.  
Det vurderes samlet, at etablering af fragtterminalen, som beskrevet i anlægsbeskrivelse og VVM-
ansøgningen ikke er VVM-pligtigt. I afgørelsen er der lagt vægt på, at Natura 2000-områder ikke 
påvirkes, og at andre naturbeskyttelsesinteresser ikke påvirkes væsentligt og at grundvand og 
drikkevandsressourcen ikke påvirkes væsentligt.  
Det forudsættes endvidere, at projektet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. At projektet 
skal indhente alle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. 
Det er Tårnby Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og 
dermed vurderes det ikke at være VVM-pligtigt. Vurderingen er foretaget idet VVM-screeningen ikke 
giver anledning til at antage, at der sker væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet. 

Øvrige bemærkninger 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte 
en tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning.  

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning. Hvis projektet ændres, er 
I forpligtet til at anmelde ændringen med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt. 

Klagevejledning  

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager 
skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen offentliggjort. Det koster et gebyr at 
klage. Læse mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.  

Hvad kan du klage over? 

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have væsentlig retlig interesse i sagens 
udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål. 
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Klageportalen 

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation 
om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og 
Fødevareklagenævnet på www.naevnenenshus.dk.  

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Tårnby Kommune. Vi sender herefter anmodningen til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Søgsmål  

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor 
afgørelsen er offentliggjort. 

Kopi er sendt til:  

Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk  
Tårnby Forsyning A/S, info@taarnbyforsyning.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk  
Københavns Lufthavnes miljøafdeling, maf@cph.dk  

Vedlagt er screeningsnotat.  

 

 

Venlig hilsen 

Betina Grimm 
Teknisk Chef  

/ 

Anette Petersen 
Miljømedarbejder
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