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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt 

Tårnby Kommune har den 1. oktober 2021 modtaget jeres ansøgning om etablering af 
decentral varmeforsyning ved Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej 105, 2770 Kastrup. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27/10/2021 
(miljøvurderingsloven). Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 3 a) 
’Energiindustrien: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand’. 
 
Afgørelse 
Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en miljøvurderingsscreening, vurderet, 
at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå 
en fuld miljøvurdering. Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingspligt. 
Afgørelsen er truffet efter lovens § 21. Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses 
her i brevet og i vedlagte screeningsnotat. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 10. februar 2022 på kommunens hjemmeside: 
 
 
Baggrund 
Tårnbyforsyning Varme A/S vil gerne påvirke den grønne den grønne omstilling samt 
fremme udfasning af fossile brændstoffer. Derfor er der indgået et samarbejde mellem 
Tårnby Kommune og Tårnbyforsyning om at etablere et decentralt fjernvarmenet ved 
Vestamager Centeret. området omfatter et samlet opvarmet areal på 56.000 m2med et 
forventet varmebehov på 6.700 MWh. 
 
Dette projekt har i 2020 tidligere været screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Men 
ved detailprojekteringen af energicentralen blev det konstateret, at der ikke er 
tilstrækkelig vand fra afvanding af området til den påtænkte varmepumpeanlæg. For at 
forsyne hele området med varme, skal der produceres omkring 1,5 MW varme. Den 
vandmængde, der er til rådighed fra afvanding af området, kan benyttes til at producere 
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omkring 300 kW varme. Den resterende mængde varme skal derfor produceres med 
luft til vand varmepumper. Derfor skal anlægget udvides med en kølegård, som 
indeholder luft til vand varmepumper, som skal placeres udendørs, da disse pumper 
anvender udeluft til produktion af energi. Disse anlæg fylder meget, derfor er der behov 
for et yderligere areal på 400 m2 til placering af kølegården. Kølegården er åben og 
etableres med et hegn, som skal begrønnes og beplantes med hurtigt voksende 
beplantning for at minimere synligheden i området.   
 
Bygge- og Ejendomsudvalget vedtog politisk den 24. august 2021 at meddele tilladelse 
til udvidelse og placering af arealet til kølegården til Energicentralen. Der er givet en ny 
dispensation med brev den 7. september 2021. 
 
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 berøre områder, 
der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning. 
 
Energicentralen placeres i byzone ved Vestamager Idrætsanlæg, som er omfattet af 
lokalplan 126. Lokalplanen omfatter anlæg af idrætsfaciliteter, men ikke etablering af en 
energi- og varmecentral. Derfor er der politisk givet dispensation fra lokalplan 126. 
Ydermere ligger Vestamager Idrætsanlæg tæt på landzone område med 
skovbyggelinje. Placeringen af energicentralen overholder ikke afstandskravet på 300 
meter, derfor gives der dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
Energi- og Varmecentralen forudsættes at kunne køre i døgndrift. Derfor er det 
gældende støjkrav på 35 dB for om natten det gældende. De nærmeste støjfølsomme 
områder er boliger beliggende lige nord for Ugandavej (Hyld Ager og Gambiavej) og 
sydvest for ved Filskovvej. Boligerne ligger i områdetype 5. Boligområder for åben og 
lav bebyggelse. Som en del af projektet er der udarbejdet et notat om støjforholdene for 
projektet. Det er har medført at følgende støjdæmpende tiltag i projektet. 
Varmebygningens facader skal etableres med en klimaskærm til luftlydsisolation, som 
skal overholde krav om R’w(Ctr) ≥ 36(-2) dB. Kølegården skal omkranses af en 3,8 m 
høj støjskærm. Det vurderes, at disse støjdæmpende tiltag er tilstrækkelige til, at kravet 
på 35 dB kan overholdes. 
 
Anlægget ligger ca. 200 meter fra Ugandaskoven. I mellem skoven og energicentralen 
ligger Vestamager Svømmehal, som en barriere der skærmer skoven fra 
energicentralen. Projektet vurderes ikke til af have nogen indvirkning på Ugandaskoven 
eller andre naturtyper eller naturkategorier. 
 
Det nærmeste Natura 2000 områder er Vestamager og havet syd for, Amager 
Vildtreservat, Kalvebod Kile, ligger ca. 900 m fra anlæggets placering. Tårnby 
Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projektet, kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. Det er endvidere vurderet, at 
projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller 
ødelægger plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
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Høring 
Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i høring til berørte 
myndigheder. Derfor blev projektet og kommunens vurdering sendt i høring hos 
støjmyndigheden i Tårnby Kommune. 
 
Støjmyndigheden havde ingen bemærkninger. 
 
Sammenfatning og konklusion 

Det vurderes, at etableringen af energivarmecentralen ikke vil medføre støjgener ud 
over det acceptable ved bygge- og anlægsarbejder. Varmepumpen placeres indendørs 
og bygningen etableres med støjisolerende materialer. Kølegården etableres med 3,8 
m høj støjskærm. På baggrund af det vedlagte støjnotat vurderes det, at projektet godt 
kan overholde det strengeste støjkrav på 35 dB om natten. Kommunen vurderer, at der 
er indarbejdet de tiltag, der skal til for at formindske støjgener fra energi- og 
varmecentralen.  
 
Ydermere vurderes det, at projektet ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på Natura 
2000 områder, fredede naturtyper og truede plante- og dyrearter. 
 
Kommunen vurderer på baggrund af ansøgning, miljøvurderingsscreening og støjnotat, 
at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal der ikke gennemføres en 
fuld miljøvurdering af projektet. Projektet er ikke miljøvurderingspligtigt. 
 
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 den optænkte ændring 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 og gebyrer på www.naevnenshus.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 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 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

http://www.naevnenshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Søgsmål 
Hvis du 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: 
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk 
Danmarks Naturfrednings, dnamager-sager@dn.dk; lone.bent@larsen.dk 
Tårnbyforsyning Spildevand A/S, info@taarnbyforsyning.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk 
 
Vedlagt er screeningsnotat. 

Venlig hilsen 

Lene Olesen 
Miljømedarbejder 

  

 /  
  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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