
Screeningsnotat – Ændring af vejkryds ved Englandsvej og 
Øresundsmotorvejen (ENG-ØMV). 

Det var ikke muligt at ændre ansøgningsskemaet til word-format. Derfor er der udarbejdet et separat 
screeningsnotat med kommentarer til ansøgningsskemaet.  

Kommentarer til ansøgningsskema  
Basisoplysninger 

Projektbeskrivelse: Ingen bemærkninger.

Navn og adressefelt:  Ingen bemærkninger. 

Kontaktoplysninger: Ingen bemærkninger.

Projektets adresse: Ingen bemærkninger. 

Projekt kommune: Ingen bemærkninger. 

Oversigtskort:  Ingen bemærkninger. 

Projektets karakteristik 

Pkt. 1.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 2.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 3.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 4.: Bortskaffelse af asfalt og beton skal anmeldes via www.byggeaffald.dk. I 
anlægningsperioden bliver trafikken påvirket på Englandsvej, og meget af 
den normale trafik vil blive omdirigeret til andre veje i lokalområdet. Det 
vurderes, at der taget højde for trafikafviklingen i beslutningsgrundlaget 
for projektet. 

Pkt. 5.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 6.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 7.: Ikke relevant. 

Pkt. 8.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 9.: Ikke relevant. 

Pkt. 10.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 11.: Ikke relevant. 

Pkt. 12.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 13.: Ikke relevant. 

Pkt. 14.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 15.: Hvis der skal foregå støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, skal 
der søges om dispensation efter kommunens støjforskrift for 
anlægsarbejder. 

Pkt. 16.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 17.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 18.: Ikke relevant. 
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Pkt. 19.: Ikke relevant. 

Pkt. 20.: Hvis det støver i anlægsfasen, skal der vandes. 

Pkt. 21.: Nej, projektet giver ikke anledning til lugtgener hverken i anlægs- eller 
driftsfasen. 

Pkt. 22.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 23.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 24.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 25.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 26.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 27.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 28.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 29.: Nej, projektet medfører ikke fældning af træer. 

Pkt. 30.: Nej, projektet har intet med fredningssager at gøre. 

Pkt. 31.: Projektet vurderes ikke at påvirke regnvandsbassinet ved Smedekærvej 
og Ladegårdsvej. 

Pkt. 32.: Projektområdet er et eksisterende vejkryds mellem Englandsvej og 
Øresundsmotorvejen. Der lever ingen fredede arter i projektområdet. 

Pkt. 33.: Projektet vurderes ikke at påvirke eller have nogen indvirkning på Amager 
Naturpark. 

Pkt. 34.: Projektet vurderes ikke til at påvirke Natura 2000 området Vestamager og 
havet syd for. 

Pkt. 35.: Nej, projektet vurderes ikke at have nogen påvirkninger på overfladevand 
eller grundvand. 

Pkt. 36.: Nej, projektet er ikke placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser, og påvirker ikke nogen drikkevandsinteresser. 

Pkt. 37.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 38.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 39.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 40.: Der etableres ungdomsboliger ved Tårnby Stadion, og der udvikles et nyt 
erhvervskvarter, Kirstinehøj 3, Tømmerup Landsby. Men dette tages der 
højde for i planlægningsprocessen af alle projekterne så der vides muligt 
undgås væsentlige indvirkninger på det omgivende miljø. 

Pkt. 41.: Nej, projektet vurderes til ikke at have nogen indvirkning på Sverige, som 
er det nærmeste naboland. 

pkt. 42.: Ingen bemærkninger. 

Pkt. 43.: Ingen bemærkninger. 
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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 
releva
nt 

J
a 

Ne
j 

Bør 
undersøg
es 

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 skal projektet ikke gennemgå 
en fuldstændig 
miljøvurderingsproces. 

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 Der skal anvendes grus og asfalt til 
udførslen af projektet. Men mængderne 
vurderes ikke at udgøre en væsentlig 
miljøpåvirkning. 

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 Klimaændringer vurderes ikke at 
udgøre en risiko for dette projekt.  

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 påvirkning af miljøet. 
Der vil være lidt ekstra luftforurening i 
anlægsperioden grundet anvendelse af 
diesel-drævede biler/maskiner. Men 
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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 
releva
nt 

J
a 

Ne
j 

Bør 
undersøg
es 

Miljømyndighedens bemærkninger 

a) den
eksisterende og
godkendte
arealanvendelse

x Den eksisterende anvendelse af 
området er et trafikknudepunkt i 
Tårnby Kommune. Denne funktion vil 
fortsat være den samme efter 
projektet er gennemført. Projektet er 
omfattet af den eksisterende 
lokalplan. 

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

 x Dette punkt vurderes ikke relevant. 

c) Det naturlige
miljøs bæreevne
med særlig
opmærksomhed på
følgende områder:
i) vådområd
er langs
bredder,
flodmundin
ger.
ii) kystområder og

havmiljøet,
iii) bjerg- og

skovområder
iv) naturreservater og –

parker
V) områder, der er
registreret eller
fredet ved national
lovgivning; Natura
2000-områder
udpeget af

x Dette punkt vurderes ikke at være 
relevant. Projektet påvirker 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. 

 x Projektet påvirker ikke andre lande, 
punktet vurderes derfor ikke relevant. 

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 
relevan
t 

J
a 

Ne
j 

Bør 
undersøg
es 

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 
grænseoverskrid
ende. 

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 
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anlægsperioden som 
generende. 

f) indvirkningens
forventede indtræden,
varighed, hyppighed og
reversibilitet

x Der kan forventes støj i anlægsfasen. 

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 efter kommunens 
støjforskrift. 

Tårnby Kommunes vurdering 

I anlægsfasen vil der komme støj i forbindelse med konstruktionsændringer af vejkrydset. Men det 
vurderes, at støjniveauet vil ligge inden for det acceptable niveau og at arbejdet vil foregå i dagtimerne 
på hverdage. Hvis der skal foregå arbejde om natten uden for normal arbejdstid, skal der søges om 
dispensation i henhold til kommunens støjforskrift for anlægsprojekter. Det vurderes, at ombygningen af 
vejkrydset ved Englandsvej/Øresundsmotorvejen ikke vil medføre støjgener ud over det acceptable ved 
bygge- og anlægsarbejder. 

Trafikken på Englandsvej vil blive væsentligt påvirket i anlægsperioden. Derfor vil meget af den normale 
trafik blive omdirigeret til andre veje i lokalområdet, og på denne måde afbøde den væsentlig påvirkning 
af trafikafviklingen. Det vurderes, at der er taget højde for trafikafviklingen i beslutningsgrundlaget for 
projektet i anlægsfasen. Det vurderes, at projektet vil have en positiv indvirkning på afvikling af trafikken 
fra Englandsvej ned til Øresundsmotorvejen i driftsfasen. 

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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Bilag 1. Plantegning VVM Screeningsansøgning ENG-ØMV

Løsningsforslag for udbygget kryds ved Englandsvej og tilslutning til Øresundsmotorvejen. Scale 1:1.500 (oversigtskort 1:10.000)
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