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BEK nr. 913 af 30/08/2019 Gældende 
(Miljøvurderingsbekendtgørelsen) 
Offentliggørelsesdato: 04-09-2019 
Miljø- og Fødevareministeriet  

  
Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, 
hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
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Basisoplysninger Tekst  Miljømyndighedens bemærkninger 
Projektbeskrivelse og 
myndighedsansøgninger er 
 vedlagt) 

I projektet etableres 2 mindre sammenhængende søer i Travbaneparken i 
det følgende benævnt søen.  
 
Formålet er at separere og frakoble regnvandet fra spildevandet, så der 
skabes mere plads i kloakken ved kraftige regn hændelser. Regnvandet 
ledes til den nye sø. Regnvandet fra søen vil kunne udnyttes til vanding af 
boldbanerne, så brugen af drikkevand reduceres betydeligt. På den måde 
nedsættes risikoen for oversvømmelser i Tårnby, samtidig med at 
grundvandsressourcen beskyttes. Ud over de vandmæssige gevinster, vil 
anlægget også kunne tilføre yderligere rekreative værdier til 
Travbaneparken, i form af herlighedsværdi og øget biodiversitet. 
 
Søen består af tre elementer; en sø med permanent vandspejl, en større 
sø, som skal fungere som magasin for vandingsvand til boldbaner i 
Travbaneparken, samt et skybrudsareal, til op stuvning af vand ved 
ekstreme regn hændelser.  
 
Søen udgøres af et permanent vandvolumen med underliggende membran 
på ca. 900 m3. Vandforbrugsvolumenet etableres ligeledes med 
underliggende membran og kan anvendes til vanding af boldbanerne.  
Vandforbrugsvolumenet har en kapacitet på ca. 2.100 m3, med et areal på 
ca. 2.000 m2 inkl. arealet af det det permanente vandvolumen.   
Skybrudsarealet har et volumen på ca. 1.900 m3, og et areal på ca. 2.100 
m2. Skybrudsarealet har ikke membran, og en del af vandet kan 
nedsive/fordampe, indtil det igen når niveauet for den membrandækkede 
del af søen, hvor det kan indgå i vandingen. For at sikre mod 
oversvømmelse etableres der også et afløb for skybrudsvolumenet til 
kloaksystemet således, at skybrudsvolumenet også ledes bort fra søen via 
et afløb, der er droslet til 1 l/s pr red. ha.   
 
Inden vandet når til søen, gennemløber det et rensende forbassin på ca. 
50 m3, med et areal på ca. 100 m2.  
 
En frakobling af overfladevand i Travbaneparken, vil betyde en væsentlig 
nedsat risiko for oversvømmelser af regn og spildevand ved kraftige 
nedbørshændelser, og klimaprojektet dimensioneres til en 100 års regn 
hændelse med tillæg på 30% (på grund af klimaforandringer). 
 
Projektet udføres som et samarbejde mellem Tårnbyforsyning Spildevand 
A/S og Tårnby Kommune.  
 

Der er søgt om udspredningstilladelse til anvendelse af regnvand til 
vanding af boldbaner. 
Forhold omkring vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved 
udspredning af regnvandet bliver vurderet af Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Hvis Styrelsen vurderer at udspredning af 
sekundavand er forsvarligt, er det kommunens opfattelse, at der således 
ikke er en risiko for mennesker eller miljø. Denne afgørelse er ikke en 
tilladelse til at udsprede sekundavand på boldbaner, men alene en 
vurdering af, at der ikke er en miljømæssig risiko, hvis Styrelsen tillader 
udspredning af sekundavand. Dette forhold håndteres i 
udspredningstilladelsen. 
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Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse, 
oversigtsplan, samt ansøgning om udspredningstilladelse og 
nedsivningstilladelse  

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på bygherre 

Tårnby Kommune Ingen bemærkninger. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på kontaktperson 
 
 
  

Lisbeth Ranløv, Tårnby Kommune Ejendomscenter, Tårnby Rådhus, 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, tlf. 32471547, mail: 
cra.tf@taarnby.dk 

Ingen bemærkninger. 

Basisoplysninger Tekst  
Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

 Tårnby Kommune Ingen bemærkninger. 

Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – Målestok angives. 
For havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort. 

  
Placering af projektområdet. 

-  

Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Se bilag, der viser placering af sø, vandingsvolumen, skybrudsvolumen 
samt grøft i Travbaneparken.   

 

mailto:cra.tf@taarnby.dk
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Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej     
Er projektet opført på bilag 1 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Nej, projektet er ikke omfattet af bilag 1. 

Er projektet opført på bilag 2 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10 g) Dæmninger og andre 
anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1). 

Ja, enig. 

Projektets karakteristika  Tekst   
1. Hvis bygherren ikke er ejer af 
de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og 
adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr. nr. og 
ejerlav.  

Arealet ejes af Tårnby Kommune. Projektet udføres som et samarbejde 
mellem TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og Tårnby Kommune.  

Ingen bemærkninger. 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2 

Der ændres ikke på Travbaneparkens arealanvendelse.  
Projektet omfatter ikke ny bebyggelse. 
Projektet omfatter omlægning af eksisterende befæstede arealer, men 
ikke anlæg af nye befæstede arealer.  

Projektet ændrer ikke områdets anvendelse. 
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3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning 
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal 
angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i 
m2 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 
 
 
 
 
 
  

  
Grundvandspejlinger har vist, at der ikke vil være behov for 
grundvandssænkning i anlægsperioden. I forbindelse med udlægning af 
membran kan der blive behov for almindelig tørholdelse af udgravningen i 
ca. 1 uge. Det forventes imidlertid ikke at blive nødvendigt. Skulle det 
blive nødvendigt med tørholdelse kan det foretages med simpel lænsning 
fra pumpesump, hvor det oppumpede vand foreslås udledt til kloak. Skulle 
der være behov for rensning inden da, kan der stilles krav om dette. 
Det samlede areal af søen, voluminer med forbassin og grøft er ca.  5.250 
m2. 
Projektet omfatter ikke ny bebyggelse. 
Projektet omfatter omlægning af befæstede arealer, men ikke anlæg af 
nye befæstede arealer. 
Der er ingen nedrivningsarbejder.   

Der er ikke behov for grundvandssænkning. Men der er behov for 
tørlægning i en uge når regnvandssøen etableres.  
 

Projektets karakteristika  Tekst   
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4. Projektets behov for råstoffer 
i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden 
på type og mængde: 
 
 
 
Vandmængde i anlægsperioden 
 
 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, søer, hav 
i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som 
mm/åå – mm/åå 

Under den permanente sø og vandingssøen etableres en membran. 
Membranen består af et knap 5 cm tykt bentonit lag, i alt ca. 125 m3 
bentonit. Over membranen udlægges der et ca. 40 cm tykt 
beskyttelseslag af jord, i alt ca. 1000 m3. Beskyttelseslaget kan evt. være 
genbrugt overskudsjord, hvis kvaliteten er ok.  
 
Der anvendes ikke vand i anlægsperioden, og der bortskaffes regnvand 
eller spildevand. 
 
Der bortgraves ca. 6.100 m3 jord ved anlæg af sø, opstuvningsareal,  
forbassin og grøft.   
 
Selve jordarbejdet til bassinet inkl. membran vil have en forventet 
varighed på ca. 3 uger. Hertil kommer anlæg af ledningsarbejde og 
nedsivningsanlæg.  

 
 
 
 
 
 
Der skal søges om udledningstilladelse hos vandmyndigheden. 
 
 
Jorden skal anmeldes i Jordweb. 
 
 
Jorden i ledningstraceet skal undersøges for forening, alt forurenet 
jord skal bortgraves.  

5. Projektets kapacitet for så 
vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde 
i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Ikke relevant Ingen bemærkninger. 
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6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

 Ved drift af forbassinet produceres mindre mængder affald (sedimenteret 
materiale) som oprenses hvert 5. – 10. år. Mængden forventes at være 6-
10 ton, der skal analyseres og deponeres hos godkendt modtager. Det vil 
sandsynligvis være forurenet som klasse 2-3 jord. 
 
Der udledes ikke spildevand til renseanlæg eller recipient. Skybrudsvand 
nedsives eller fordamper. For at sikre mod oversvømmelse etableres der 
også et afløb for skybrudsvolumenet til kloaksystemet således, at vand fra 
skybrudsvolumenet også kan ledes bort fra søen via et afløb, der er 
droslet til 1 l/s pr red. ha.   
 
 
 

Enig, ingen bemærkninger. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   
7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   x   - 

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Ingen bemærkninger. 

9. Vil projektet kunne overholde 
alle de angivne standardvilkår 
eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes. 

- 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Enig, ingen bemærkninger. 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-
dokumenter? 
  

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der 
ikke vil kunne overholdes. 

- 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   
12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Nej, det er det ikke. 

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke 
vil kunne overholdes. 

- 
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14. Er projektet omfattet af en 
eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller 
eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

 x   Anlægsarbejderne er omfattet af ’Støvende, støjende og 
vibrerende midlertidige aktiviteter , for varelevering , bygge og 
anlæg’, Tårnby Kommune 29-08-2019 

Enig, ingen bemærkninger. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

 x   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

Enig, ingen bemærkninger. 

16. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 
  

 x   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

Ja, projektet vil overholde de vejledende støjgrænser, når det er 
færdigt. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   
17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

Nej, det er det ikke. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

- 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

Ja, det vil det. 

20. Vil projektet give anledning 
til støvgener eller øgede 
støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Nej det vil det ikke. 

21. Vil projektet give anledning 
til lugtgener eller øgede 
lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

    
x 
x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Nej, det vil det ikke. 
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22. Vil anlægget som følge af 
projektet have behov for 
belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

    
 
x 
x 

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Nej, det vil projektet ikke. 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. 
april 2016? 

   x   Nej, projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

24. Kan projektet rummes inden 
for lokalplanens generelle 
formål? 

x    Tårnby Kommune har vurderet, at projektet kan rummes inden for 
den eksisterende byplanvedtægt nr. 30 ’Travbaneparken’ fra 1977 

Ja, projektet kan rummes inden rammen af byplansvedtægt nr. 30  
(Travbaneparken fra 1977). 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke: Nej, det gør det ikke. 

26. Indebærer projektet behov 
for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

   x   Nej, det gør det ikke. 

27. Vil projektet kunne udgøre 
en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

   x   Nej, det vil det ikke. 
 

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

   x Projektet placeres i en eksisterende park i byzone, projektet er 
placeret ca. 2,9 km fra kysten. Projektet vil ikke visuelt påvirke 
kystlandskabet.  

Enig, ingen bemærkninger 

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med 
træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af 
højstammede træer, og arealet 
er større end ½ ha og mere end 
20 m bredt.) 

   x   Nej, projektet etableres i en bypark uden skov. 

30. Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   x   Nej, det er projektet ikke. 
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31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Ca. 565 m syd for og 700 m vest for projektområdet ligger et 
beskyttet vandhul.  

Projektet vurderes ikke at påvirke de nærmeste beskyttede 
naturtyper. 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet fald 
hvilke? 

   x Der er ikke registreret beskyttede arter i eller nær projektområdet. 
Nærmeste registrering af beskyttede arter er grøn frø i vandhullet 
ca. 565 m syd for projektområdet. 
 
Projektet er placeret ca. 600 m fra Københavns Lufthavn. I den 
forbindelse er projektet blevet fremlagt for Københavns Lufthavn, 
som er kommet med række bemærkninger ift. risiko for øget 
kollision med fugle (bird strike). For at forhindre at projektet 
tiltrækker en række uønskede fugle, som potentielt kan øge 
risikoen for bird strike i Københavns Lufthavn, er projektet blevet 
tilpasset til at minimere denne risiko. Tilpasningen er beskrevet 
under punkt 42. 

Projektet er blevet tilpasset i henhold til Københavns Lufthavns 
anvisninger. Det er beskrevet nærmere under punkt 42. 

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

    Ca. 2 km vest for projektområdet ligger fredningen Kalvebod kile, 
og ca. 2,7 km øst for projektområdet ligger Kastrup Strandpark 

Projektet vurderes ikke at påvirke nogen fredet områder. 

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 
 
 
 
  

    Ca. 2 km vest for projektområdet ligger Natura 2000-område nr. 
143,  habitatområde H127, fuglebeskyttelsesområde F111 
‘Vestamager og havet syd for’. 

Projektet vurderes ikke at påvirke nogen Natura 2000-områder. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   
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35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 x 
 

Skybrudsvand nedsives delvist i projektet, og kan således medvirke 
til øget grundvandsdannelse i området, ligesom vanding med 
regnvand medfører mindre forbrug af grundvand. Vandet der 
nedsives er regnvand fra et areal på 11.260 m2 fordelt på 
tagflader, flisebelagte gangstier og parkeringsarealer. Heraf udgør 
tagflader og stiarealer til 64.6 %, mens de resterende arealer 
består af parkeringsarealer/pladser. Desuden tilledes drænvand fra 
græsarealerne nord for søen og filterskyllevand fra vandværket. 
Filterskyllevand renses i sedimentationsbassin inden udledning til 
sø/vådbassin. Regnvandet renses i forbassin og sø/vådbassin inden 
udledning til nedsivningsarealet.  

Græsarealerne der drænes er parkarealer, som hverken gødskes 
eller sprøjtes, og det er er undersøgt, at skyllevandet vil overholde 
drikkevandskriterierne. Det er således rent vand, der nedsives.  

Membranen i søen kan med tiden blive mindre effektiv. En utæt 
membran medfører potentielt en øget nedsivning af vand til 
grundvand i området. Mængden af potentiel nedsivning vurderes 
dog som værende ikke væsentlig miljøpåvirkning. 

36. Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandinteresser? 

   x Projektområdet er OD, område med drikkevandsinteresser. 
Projektområdet ligger delvis inden for indvindingsoplandet for 
Tårnby Vandværk. Det er et følsomt indvindingsopland.  

Da projektet vil medvirke til øget grundvandsdannelse i området 
vurderes det ikke at påvirke vandforsyningen negativt.  

Nej projektet er ikke placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser. Men det ligger i et område med 
drikkevandsinteresser. Det er følsomt indvindingsopland. 

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening? 

   x Der er ikke registreret jordforurening i projektområdet. Området 
ligger i byzone, og er dermed omfattet af områdeklassificering.  

Forklassificering af jorden viser, at der er forurening i 
overfladejorden. Det kan medføre at Region Hovedstaden 
kortlægger matriklen. Forurenet jord (ikke lettere forurenet) 
forventes bortgravet. Hvorvidt der i skybrudssituationer kan 
forekomme nedsivning i områder hvor jorden ikke er analyseret, er 
uvist. Den potentielle spredning af forurening i tilfælde af skybrud 
vurderes minimal større end den nuværende nedsivning og 
forholdet udløser derfor ikke krav om miljøvurdering.  

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen 
er udpeget som område med 
risiko for oversvømmelse. 

   x   Potentielt er hele Amager i risikofor at blive oversvømmet. Men i 
2019 blev ullerupdiget opført. Det har mindsket risiko for 
oversvømmelse for området, hvor Travbaneparken er placeret. 
Jævnfør kommunens risikoplan 2021. 

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

   x   Potentielt er hele Amager i risikofor at blive oversvømmet. Men i 
2019 blev ullerupdiget opført. Det har mindsket risikoen for 
oversvømmelse for området, hvor Travbaneparken er placeret. 
Jævnfør kommunens risikoplan 2021. 
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40. Er der andre lignende anlæg 
eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

   x   Nej, det er der ikke. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

   x   Nej, det gør det ikke. 
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42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet? 

    Formålet med projektet er at opmagasinere regnvand, så det kan 
anvendes til vanding, og så det kan nedsive ved ekstrem regn. Der 
er separat ansøgt om udspredningstilladelse efter 
miljøbeskyttelsesloven § 19, så Tårnby Forsyning har tilladelse til at 
udsprede renset spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på 
boldbanerne i travparken. Det forventes at der årligt kan indvindes 
ca. 3.900 m3 vand fra søen. Da en del af vandet afledes fra 
befæstede arealer, er der etableret renseforanstaltninger, som 
sikrer at vand der anvendes til spredning overholder de gældende 
miljøkvalitetskrav, så det ikke udgør en sundhedsrisici. Vandet 
renses i henhold til den anbefalede BAT teknologi til rensning af 
regnvand fra separatkloakerede områder. Det indebærer anlæg af 
forbassin med henblik på tilbageholdelse af grovere partikler og 
nedsættelse af vandhastigheden ved indløb i hovedbassin, samt 
etablering af hovedbassin med et permanent vådvolumen på 250-
300 m3 per red. ha. Det forventes, at der vil foregå en 
rensningsproces i vådvolumenet, som kan sammenlignes med 
rensningen i naturlige søer. Det ikke-permanente vandvolumen på 
ca. 2.100 m3 i søen vil ligeledes bidrage til rensning i perioder, hvor 
søen er vandfyldt. Der permanente vådvolumen i bassinet er ca. 
900 m3 og der tilledes regnvand fra et areal på 1,13 red. ha. Det 
permanente vådvolumen i hovedbassinet er dermed 796 m3 per 
red. ha, hvilket er væsentligt større end det anbefalede på 250-300 
m3 red. ha. Det vurderes derfor at det anvendte regnvand ikke 
udgør en sundhedsrisiko. Tårnby Kommune kan i det tilfælde de 
finder det nødvendigt, stille vilkår om et overvågningsprogram, for 
at monitorere vandkvaliteten.  
 
I projektet er indbygget rensning inden anvendelse af vandet. 
Projektet vil medføre mindre belastning af renseanlægget, og det 
vil spare drikkevand til vanding. Når regnvand i spildevands- og 
fællesledninger nedbringes, vil overløb med urenset spildevand til 
recipienter minimeres. 
 
Regnvandsbassinet placeres i en eksisterende lavning. Det kræver 
mindre jordarbejder, og er med til at give anlægget rekreative 
kvaliteter.  
 
For at minimere risikoen for bird strike, er projektet blevet 
tilpasset, så uønskede fugle i mindre omfang tiltrækkes til 
Travbaneparken. Søen er blevet gjort mindre tilgængelig og 
mindre attraktivt for andefugle, på baggrund af 8 konkrete forslag 
fra Københavns Lufthavn, som alle er blevet indarbejdet i 

Der er søgt om udspredningstilladelse til anvendelse af regnvandet 
til vanding af boldbaner. 
Forhold omkring vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved 
udspredning af regnvandet bliver vurderet af Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Hvis Styrelsen vurderer at udspredning af 
sekundavand er forsvarligt, er det kommunens opfattelse, at der 
således ikke er en risiko for mennesker eller miljø. Denne afgørelse 
er ikke en tilladelse til at udsprede sekundavand på boldbaner, men 
alene en vurdering af, at der ikke er en miljømæssig risiko, hvis 
Styrelsen tillader udspredning af sekundavand. Dette forhold 
håndteres i udspredningstilladelsen. 
 
Det vurderes, at det er godt projektet er blevet tilpasset i forhold til 
at forhindre bird strike på grund af den nære beliggenhed i forhold 
til lufthavnen. Derudover udarbejder naturteamet en plan for 
regulering af fugle i travbaneparken. Dette vurderes at være 
tilstrækkeligt til forhindre at andefugle og lignende slår sig ned i 
Travbaneparken, og dermed forbygger risikoen for bird strike.   
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projektet. Konkret er følgende 8 forhold blevet tilpasset, så risikoen 
for bird strike minimeres: 
 
1) Stejle bredder: Bredzonen i søen etableres med stejlt anlæg 
(1:2), hvilket også øger muligheden for rørsump-dannelse. 
2) Krat omkring søen: Der forhindres adgang til søen ved 
etablering af et tæt brombærkrat. 
3) Rørsump og indskrænkning af søflade: Det forventes at de stejle 
bredder muliggør etableringen af en rørsump, primært bestående 
af tagrør, bredbladet dunhammer og gul iris. Samtidig reduceres 
den samlede vandflade, da der etableres en nord-sydgående 
tærskel, som beplantes med rødel. 
4) Overløb fra skybrudsvolumen: Der etableres overløb fra søen til 
kloakken i tilfælde af skybrud og ekstremregn. På den måde vil 
vandvolumenet og vandfladen kunne kontrolleres.  
5) Bælte af høj vegetation omkring søen: Der etableres et 5-10 m 
bredt bælte med høj græs- og urtevegetation omkring søen, da 
andefugle foretrækker tilstødende arealer med kort 
græsvegetation.  
6) Øer: Der vil ikke blive etableret øer. 
7) Fordring af fugle: Adgang til søen begrænses og der skiltes med 
forbud mod fodring.  
8) Forvaltningsplan: Der må højest findes 2 svaner eller gæs i søen 
og 4 gråænder. For at sikre dette skal der indgås en aftale om 
regulering af andefugle i søen.  

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:________12.03.2021______ Bygherre/anmelder:_Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning/NIRAS A/S________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. 
Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger 
angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan 
hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-
pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. 
VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 
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Gennemgang af bilag 6 til screeningsafgørelsen 
Ifølge § 21, skal myndigheden jf. § 17, træffe på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er 
omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage 
hensyn til resultaterne af foreløbig stk. 2. Afgørelsen skal begrundes med hovedårsagerne til afgørelsen og henvisning til de i bilag 6 opførte relevante 
kriterier. Begrundelsen for en afgørelse om, at et projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, skal endvidere anføre særkender ved projektet 
eller anføre, hvilke foranstaltninger der påtænkes truffet for at undgå eller forbygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige 
indvirkninger på miljøet, hvis bygherren har fremlagt en beskrivelse efter § 19, stk. 2. 

1. Projekters karakteristika 
Projekters karakteristika skal især 
anskues i forhold til: 

Ikke 
relevant 

Ja  Nej  Bør 
undersøges 

Miljømyndighedens bemærkninger 

a) hele projektets dimensioner og 
udformning 

  x  Der er taget stilling til hele projektets dimensioner og 
udformning både i anlægsfasen og i driftsfasen. Det vurderes at 
projektet ikke vil medføre nogen væsentlige miljøpåvirkninger. 
Derfor for skal projektet ikke gennemgå en fuldstændig 
miljøvurderings proces. 

b) kumulation med andre eksisterende 
og /eller godkendte projekter 

  x  Dette projekt vurderes ikke at påvirke andre projekter. Der er 
ingen kumulation til andre projekter. 

c) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet 

 x   Projektet er et LAR projekt. Overfladevand opsamles og renses i 
de etablerede søer. Vandet skal, hvis Styrelsen for 
patientsikkerhed vurderer det sundhedsmæssigt forsvarligt, 
anvendes til vanding af fodboldbaner. Derfor kan dette projekt 
mindske anvendelse af grundvandsressourcen til vanding af 
boldbanerne. Søerne etableres i en eksisterende park, og vil 
bevirke, at der vil komme mere insektliv i parken, og dermed 
medvirke til at øge biodiversiteten i parken . 

d) affaldsproduktion  x   Projektet medfører ikke en væsentlig mængde affald. 
e) forurening og gener  x   Hvis der findes forurenet jord vil det blive anmeldt korrekt og 

afhændet til en godkendt jordmodtager. 
f) Risikoen for større ulykker og /eller 
katastrofer, som er relevante for det 
pågældende projekt, herunder sådanne 
som forårsages af klimaændringer, i 

  x  Projektet er en et klimaprojekt, som skal håndtere regnvand, 
for at forhindre lokale oversvømmelser i området ved 
Travbaneparken. Risikoen for større ulykker på grund af dette 
projekt vurderes ikke sandsynligt. 
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overensstemmelse med videnskabelig 
viden. 
g) risikoen for menneskers sundhed 
(f.eks. som følge af vand- eller 
luftforurening). 

 x   På baggrund af det oplyste grundlag i ansøgningen, vurderes 
det, at der ikke er en væsentlig på virkning af miljøet. Der vil 
være lidt ekstra luftforurening i anlægsperioden grundet 
anvendelse af diesel-drævede biler/maskiner. Men det vurderes 
at være en mindre gene. 

2. Projektets placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de 
geografiske områder, der kan forventes 
at blive berørt af projekter, skal tages i 
betragtning, navnlig: 

Ikke 
relevant 

Ja Nej  Bør 
undersøges 

 
Miljømyndighedens bemærkninger 
 
  

a) den eksisterende og godkendte 
arealanvendelse 

x    Den eksisterende anvendelse af området er park, plejehjem og 
idrætsfaciliteter. Etablering af regnvandssøer i parken strider 
ikke i mod områdets anvendelse. Det vurderes at være en 
forskønnelse af området. Og projektet vurderes at være 
omfattet af lokalplanen. 

b) naturressourcer (herunder jordbund, 
jordarealer, vand og biodiversitet) 
relative rigdom, forekomst, kvalitet og 
regenereringskapacitet i området og 
dettes undergrund. 

 x   Projektet vurderes at medføre en positiv forøgelse af 
herlighedsværdien i parken. Søerne skulle gerne medvirke til at 
skabe mere insektliv i parken. Projektet kan mindske 
anvendelsen af drikkevand til vanding af tilstødende boldbaner. 

c) Det naturlige miljøs bæreevne med 
særlig opmærksomhed på følgende 
områder: 
i) vådområder langs bredder, 
flodmundinger. 
ii) kystområder og havmiljøet, 
iii) bjerg- og skovområder 
iiii) naturreservater og –parker 
V) områder, der er registreret eller 
fredet ved national lovgivning; Natura 
2000-områder udpeget af 

x    Det punkt vurderes ikke at være relevant. Projektet 
påvirkninger ikke nogen truede eller fredede naturtyper og –
områder. 
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medlemsstater i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF 
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes – 
eller med hensyn til hvilke, der menes, 
at det ikke er lykkedes – at opfyldes de 
miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i 
EU-lovgivningen, og som er relevante 
for projektet, 
vii) tætbefolkede områder, 
Viii) landskaber og lokaliteter af 
historisk, kulturel eller arkæologisk 
betydning. 
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Projektets forventede væsentlige 
virkninger på miljøet skal ses i relation 
til de kriterier, der er anført under 
punkt 1 og 2 i dette bilag, og under 
hensyn til projektets indvirkning på de i 
§ 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der 
skal tages hensyn til : 

Ikke 
relevant  

Ja Nej Bør 
undersøges 

 

a) indvirkningens størrelsesordens og 
rummelige udstrækning (f.eks. 
geografisk område og antallet af 
personer, der forventes berørt) 

 x   Naboer bliver muligvis berørt af ekstra støj i anlægsfasen. Men 
det er en midlertidig påvirkning. Den vurderes ikke at være 
væsentlig. Anlægsprojektet skal overholde Tårnby Kommunes 
forskrift for anlægs- og byggeprojekter. 

b) indvirkningens art  x   Midlertidig støj i anlægsfasen. 
c) indvirkningens grænseoverskridende 
karakter 

x    Støj fra anlægsfasen vurderes ikke at være 
grænseoverskridende. 

d) indvirkningens intensitet og 
kompleksitet 

x    Der vil være støj i anlægsfasen fra gravemaskiner, men det er 
midlertidigt og vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning. 

e) indvirkningens sandsynlighed  x   Såfremt beboere er hjemme i dagtimerne, kan de opleve 
anlægsperioden som generende. 

f) indvirkningens forventede indtræden, 
varighed, hyppighed og reversibilitet 

 x   Der kan forventes støj i anlægsfasen. 
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g) kumulation af projektets 
indvirkninger med indvirkningerne af 
andre eksisterende og /eller godkendte 
projekter. 

x    Det vurderes ikke relevant. 

h) muligheden for reelt at begrænse 
indvirkninger 

x    Hvis miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overskrides vil 
genen blive reguleret i støjforskriftet. 

 

Tårnby Kommunes vurdering 

Det er Tårnby Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og dermed vurderes det ikke at være VVM-
pligtigt. Vurderingen foretages idet VVM-screeningen ikke giver anledning til at antage, at der sker væsentlige miljøpåvirkninger som følge af 
projektet. 

Projektet vurderes at kunne gennemføres som planlagt. Det vurderes, at herlighedsværdien af Travbaneparken øges ved etablering af 
regnvandsmagasinerne. Det vil medvirke til at skabe mere insektliv i parken og øge biodiversiteten. Der vurderes ikke at være væsentlige 
kulturhistoriske eller arkæologiske interesser i området. 

Projektet er beliggende i OD-område, men der forventes ikke at være væsentlige påvirkninger af grundvandet eller drikkevandsinteresser.  

Projektet er med til at forhindre lokal oversvømmelse af området omkring travbaneparken, og har dermed en positiv miljøpåvirkning i relation til 
klimasikring. 

Det vurderes samlet, at etablering af LAR-projektet, 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 og at projektet skal indhente alle nødvendige tilladelser efter 
anden lovgivning. 

 


