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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved etablering af en cykel 
Pump Trackbane på Ugandavej 36-52 

Kommunens Ejendomscenteret har ansøgt om miljøvurderingsscreening af et projekt, 
hvor der etableres en cykel Pump Trackbane på Ugandavej 36-52 i Tårnby Kommune.  
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens Bilag 2, pkt. 10b: Anlægsarbejder i 
byzoner, herunder opførsel af butikscentre og parkeringsanlæg.  
 
 
Afgørelse 
På baggrund af miljøvurderingsscreeningen træffer Tårnby Kommune afgørelse om, at 
etablering af en cykel Pump Trackbane ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at 
projektet dermed ikke er miljøvurderingspligtigt. Afgørelsen træffes efter § 21 i 
miljøvurderingsloven. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 11. oktober 2022 under ’Politik/Høringer-
offentliggørelser’ på kommunens hjemmeside. 
 
 
Projektbeskrivelse 
Tårnby Kommune ønsker at etablere en Pump Trackbane, hvor cyklister ved hjælp af 
pumpende bevægelser driver cyklen fremad i stedet for at trampe i pedalerne. 
 
Pump Trackbanen skal placeres på markareal nord for Ugandavej 52 og kommunens 
små udlejede nyttehaver. Banen placeres inden for et areal på 90m x 170m, og i en 
afstand på minimum 70 meter til nærmeste matrikel.  
 
Banen opføres ved anlæggelse af en bundopbygning og en velegnet asfaltbane til 
Pump Track med fin, afrundet formning af terrænet omkring banen. Den øverste halve 
meter jorden består af ren jord i en afstand af minimum 5 meter omkring banen. 
Derudover skal laves belysning med lamper, der oplyser banen men ikke naboerne. Til 
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ophold for brugerne placeres et par fastmonterede borde/bænkesæt. 
Parkeringspladsen ved nyttehaverne udvides med et areal på 5m x 16m i stabilgrus og 
et skilt der informerer om Pump Track. 
 
 
Begrundelse 
De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelser, er foretaget på 
baggrund af det anmeldte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af 
miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 3 og bilag 6. Ved afgørelsen om ikke 
miljøvurderingspligt har kommunen lagt vægt på, at projektet ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger ud over det forventelige ved sådant et projekt. 
 
I anlægsfasen vil der komme støj i forbindelse med anlæggelse af cykelbanen. Men det 
vurderes, at støjniveauet vil ligge inden for det acceptable niveau og, at arbejdet vil 
foregå i dagtimerne på hverdage. I driftsfasen vil der være støj fra banen når den 
anvendes af cyklister/brugere. Men støjen vurderes ikke at udgøre en væsentlig gene. 
Støjen vil bestå at støj fra cykler som kører på underlaget, snak og enkelte jubelråb, 
hvis man har klaret en forhindring. Men støjen fra dette vurderes ikke at udgøre en 
væsentlig gene. 
 
 
Høring 
Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i høring til berørte 
myndigheder og berørte parter. Derfor er projektet og miljøvurderingsmyndighedens 
vurdering sendt i høring hos støjmyndigheden i Tårnby Kommune. 
 
Støjmyndigheden havde følgende bemærkninger til projektet: 
 
I beskrivelsen af Pump Trackbanen er det angivet at banen placeres minimum 50 meter 
fra naboskel / lokalplan. Dette område ligger syd for projektområdet og udgøres af 
nyttehaver.  
  
Det er angivet i ansøgningsmaterialet at banen skal henvende sig til en bred vifte af 
brugere fra begyndere til meget øvede Pump Track cyklister og samtidig også til dem, 
som vil trille rundt med løbehjul og eller køre på rulleskøjter mv.  
Hvis banen bliver anvendt af personer, der ikke er tilknyttet en virksomhed eller 
organisation, er der tale om uorganiseret aktivitet, som ikke er omfattet af 
miljølovgivningens myndighedsområde. I disse tilfælde har miljømyndigheden derfor 
ikke hjemmel til at regulere eventuelle støjgener fra Tump Trackbanen. Hvis der er 
støjgener fra uorganiseret aktivitet, er politiet myndighed. Kommunen har mulighed for 
at opstille ordensskilte i samarbejde med politiet. 
 
Hvis Pump Trackbanen anvendes af en virksomhed eller organisation skal 
Miljøstyrelsens grænseværdier for støj overholdes. Det nærliggende område med 
nyttehaver er ifølge støjvejledningen omfattet af områdetype 7, jf. uddrag herunder. 
 
”Områdetype 7: Kolonihaveområder 
Til områdetype 7 henføres kolonihaveområder. Disse områder må betragtes som 
rekreative områder, men da områderne meget ofte er beliggende i byområder med en 
del baggrundsstøj, er kravene differentierede afhængigt af hvilken 
planlægningssituation der er tale om. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1984/14018
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For kolonihaveområder i det åbne land, der må sidestilles med sommerhusområder, vil 
kravene for områdetype 6 være gældende. Hvis områderne udlægges i eller nær 
byzoneområder vil kravene for områdetype 4 eller 5 være gældende. 
For områder udlagt til nyttehaver som, til forskel for kolonihaver ikke benyttes til 
overnatning, vil kravene i de særlige situationer hvor der ikke er alternative 
planlægningsmuligheder, kunne lempes, så de svarer til områdetype 3. 
De støjgener, som virksomheder skal overholde bør sædvanligvis fastsættes i 
overensstemmelse med kravene til områdetyperne 4 og 5.” 
 
Pump Trackbanen skal ifølge ansøgningen etableres med en asfalt overflade, da den 
primært henvender sig til Pump Track cyklister, øvede såvel som nybegyndere, men 
skal også kunne anvendes af andre så som brugere løbehjul, skateboards, rulleskøjter 
og inliners.  
 
Det er angivet i ansøgningen at Pump Trackbanen placeres således at der er minimum 
50 meter fra naboskel/ lokalplanernes områdegrænse, baseret på erfaringer fra Tårnby 
Kommunes Skaterpark.  
Der blev lavet en beregnet støjkortlægning i forbindelse med anlæggelsen af Tårnby 
Kommunes Skaterpark, der viser støjudbredelsen baseret på den forventede aktivitet, 
anlæggets udformning og placering. Støjkortlægningen kan således ikke direkte 
anvendes på projektet for Pump Trackbanen, men kan dog give en indikation af 
støjudbredelsen for den type aktivitet.  
Umiddelbart angiver støjkortlægningen at støjudbredelsen for støjniveauerne 40-45 
dB(A) spredes mellem 30 og 80 meter. Støjniveauerne svarer 
til støjgrænserne for områdetype 5 uden for natperioden, som ikke er taget i 
betragtning, idet der ikke forventes overnatning i nyttehaverne. 
Med forbehold for at ikke alle forudsætninger er lige, indikerer dette at støjgrænsen i 
naboskel til nyttehaveområdet kan være udfordret. Dog forventes aktiviteten på Pump 
Trackbanen at støje mindre end benyttelsen af Skaterparken. 
 
Ud fra ovenstående betragtninger anbefaler støjmyndigheden at Pump Trackbanen 
anlægges så miljøstyrelsen vejledende støjgrænser overholdes i naboskel. Samtidig 
anbefales opsætning af ordensskilte. 
 
Sammenfatning og konklusion 
I anlægsfasen vil der være støj fra maskiner når Pump Trackbanen opføres. Men det 
vurderes ikke at udgøre en væsentlig gene. I driftsfasen vil der være støj fra banen når 
den anvendes af cyklister/brugere. Støjen vil bestå af støj fra cykler som kører på 
underlaget, snak og enkelte jubelråb, hvis en bruger har klaret en forhindring eller 
lignende. Støjmyndigheden anbefaler, at Pump Trackbanen anlægges så miljøstyrelsen 
vejledende støjgrænser overholdes i naboskel. Samtidig anbefales opsætning af 
ordensskilte. Det vurderes, at hvis støjmyndighedens anbefalinger overholdes vil støj 
fra Pump Trackbanen ikke udgøre en væsentlig gene 
 
Det vurderes, at projektet ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på Natura 2000-
områder, fredede naturtyper og truede plante- og dyrearter.  Der vurderes ikke at være 
væsentlige kulturhistoriske og arkæologiske interesser i området. Grundvand og 
drikkevandsressourcen vurderes ikke at påvirkes væsentligt. 
 
Kommunen vurderer på baggrund af ansøgning, miljøvurderingsscreening og 
beslutningsgrundlaget, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal der 
ikke gennemføres en fuld miljøvurdering af projektet. Projektet er ikke 
miljøvurderingspligtigt. 
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Øvrige bemærkninger 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for, at projektet kan etableres. Gennemførslen 
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 miljøvurderingspligt. 
 
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor 
afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs 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. 
 
Klageportalen 
Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende 
kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan findes 
Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes. 
 
Søgsmål 
Hvis de vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra 
den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. 
 
Aktindsigt 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i dokumenter i sagen. 
 
 
Kopi til: 
Tårnby Kommunes Ejendomscenter, TF@taarnby.dk. 
Tårnby Forsyning A/S, info@taarnbyforsyning.dk. 
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, digitalpost@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund A/S, info@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk. 
 
Vedlagt er screeningsnotat. 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:TF@taarnby.dk
mailto:info@taarnbyforsyning.dk
mailto:koebenhavn@friluftsraadet.dk
mailto:digitalpost@dn.dk
mailto:info@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:taarnby@dof.dk
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Venlig hilsen 

Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø 
 

  

 /  
  Lene Olesen 

Miljømedarbejder 


