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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved etablering af multibane 
på Løjtegårdsskolens sports- og legeplads 

Tårnby Kommune har den 3. marts 2021 modtaget jeres ansøgning om 
miljøvurderingsscreening ved etablering at et multibaneanlæg på sportspladsen på 
Løjtegårdsskolen, Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup. Samt supplerende oplysninger 
angående den nye placering af multibanen den 15.09.2021 og den 23.09.2021. 
Kommunens Ejendomscenter har ansøgt på vegne af Løjtegårdsskolen.  
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK-nr. 973 af 25/06/2020 med senere 
ændringer (miljøvurderingsloven). Projektet er omfattet af Bilag 2, pkt. 10b – 
Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførsel af butikscentre og parkeringsanlæg. 
 
 
Afgørelse 
 
Kommunen har på baggrund af ansøgningen og screening vurderet, at projektet ikke 
har en væsentlig påvirkning af miljøet, derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. 
Afgørelsen af truffet efter lovens § 21. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 13. oktober 2021 på kommunes hjemmeside: 
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-
afgorelser/aktuelle/vvm-tilladelse-til-grundvandssaenkning-i-forbindelse-med-udvidelse-
af-terminal-3-i-kobenhavns-lufthavn/ 
 
 
Baggrund 
Tårnby Kommune har bevilget penge til at Løjtegårdsskolen kan etablere en multibane 
til skolens elever. Banen skal benyttes til boldspil og har til formål at øge trivslen hos  
skolens elever. 
 

PLAN, BYG OG MILJØ 
msm.tf@taarnby.dk 
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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 miljøvurderingspligt. 
 
Høring 
Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i høring til berørte 
myndigheder og relevante parter. Derfor har miljøvurderingsmyndighedens vurdering 
været sendt i partshøring hos Planmyndigheden i kommunen. Planmyndigheden har 
svaret følgende: 
 
Planmyndigheden har gennemgået ansøgningsmaterialet og screeningsskemaet. På 
baggrund af materialet, vurderer Plan, at multibanen ikke skal miljøvurderes, da den 
ikke forventes at ændre væsentlig på områdets anvendelse, der i forvejen benyttes til 
rekreative formål, samt sport og fritidsaktiviteter under skolens åbningstid. 
 
 
Sammenfatning og konklusion 
Projektet vurderes at kunne gennemføres som planlagt. Multibanen vil medvirke til at 
skabe et sted for boldspil, hvor Løjtegårdsskolens elever kan lære boldspil af forskellig 
slags. Samt i frikvartererne være et sted hvor børnene kan lege, spille og rører sig 
sammen og derved øge børnenes trivsel og sundhed. 
 
Tårnby kommune vurderer at etablering af en multibane på Løjtegårdsvej 36, 2770 
Kastrup ikke er underlagt miljøvurderingspligt, såfremt anlægget overholder 
bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven § 19. angående miljøskadende stoffer og 
opnår en nedsivningstilladelse. 
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 10b – ” 
Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg”. 
I afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt er der blevet lagt særlig vægt på forflytningen 
af multibanen fra den oprindelig til den gældende placering: Afstanden til nærmeste 
nabo er øget til ca. 20m, hvorimellem skolens pedelbolig er placeret, hvorved det 
vurderede støjniveau ikke kommer til at udgør væsentlige påvirkning af naboer. 
  
Desuden vurderes det, at forflytningen af multibanen ikke har negativ indflydelse på 
funktionalitet af de overskydende sports- og legearealer, der forbliver intakte, til glæde 
for børnenes trivsel og sundhed. 
  
Det anbefales, at sports- og legepladsen lukkes under den støvende del af 
anlægsarbejdet, da potentiel sundhedsskadelig partikulær luftforurening kan 
forekomme i denne del af anlægsfasen.  Desuden skal anlægsarbejdet overholde 
Tårnbys kommune forskrift for støvende og støjende arbejde. 
 
Ved bortskaffelse af jord skal det meldes til vedrørende kommune  
Multibanens placering har ikke en væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper (jf. § 3. 
naturbeskyttelsesloven), internationale naturbeskyttelsesområder, bygge- og 
beskyttelseslinjer og er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD).  
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Det tilrådes, at vedligeholdelsen af multibanen fortages manuel og mekanisk for at 
undgå brugen af tømidler og pesticider, som har kendte negative miljøpåvirkninger, 
især inden for indvindingsopland, BNBO og OSD. 
 
Der vurderes ikke at være væsentlige kulturhistoriske eller arkæologiske interesser i 
området. 
 
Det forudsættes endvidere, at projektet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet 
og, at projektet skal indhente alle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. 
 
Det er Tårnby Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, og dermed vurderes det ikke at være miljøvurderingspligtigt. 
 
 
Øvrige bemærkninger 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet 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 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. Det er muligt at 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. 
 
Klageportalen 
Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende 
kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde 
Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.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 på kommunens hjemmeside. 
 
Kopi er sendt til: 
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:koebenhavn@friluftsraadet.dk
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Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Tårnby Forsyning, info@taarnbyforsyning.dk 
 
 
Vedlagt er screeningsnotat 

Venlig hilsen 

Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø 

  

 /  
  Lene Olesen 

Miljømedarbejder 
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