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Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af LAR-projekt i 
Travbaneparken. 

Tårnby Kommune har den 12. februar 2021 modtaget jeres ansøgning om VVM-
screening om etablering af et LAR projekt i Travbaneparken, Løjtegårdsvej 100, 2770 
Kastrup. Samt supplerende oplysninger af den 12.03.2021. Niras har ansøgt påvegne 
af Tårnby Forsyning A/S og Tårnby Kommunes Ejendomscenter. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25.06.2020 med senere 
ændringer (miljøvurderingsloven). Projektet er omfattet af bilag 2: 10g) Dæmninger og 
andre anlæg til op stuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet 
af bilag 1). 
 
Afgørelse 
Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening (VVM), vurderet, at 
projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Derfor skal projektet ikke gennemgå en fuld 
miljøvurdering. Projektet er ikke omfattet af VVM-pligt. 
Afgørelsen er truffet efter lovens § 21. Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses 
her i brevet og i vedlagte screeningsnotat. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 12. maj 2021 på kommunens hjemmeside: 
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser/c  
 
Baggrund 
I Tårnby Kommunes Kommuneplan 2014 fremgår det, at Travbaneparken ligger i et 
særligt højt prioriteret indsatsområde i forhold til klimatilpasning. I 2017 har Tårnby 
Kommune udarbejdet en Skybrudsplan. Her fremhæves Travbaneparken som værende 
et oplagt sted at udnytte regnvandet, samtidig med at det aflaster kloaksystemet og 
mindsker opstuvninger. Projektet relaterer sig også til Tårnby Forsynings ”Vandvision 
2040”, der bygger på, at regnvand så vidt muligt skal opsamles og genbruges.  
 

PLAN, BYG OG MILJØ 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

lol.tf@taarnby.dk 
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Med afsæt heri, er det besluttet at gennemføre projektforslag omkring afkobling og 
genanvendelse af regnvand I Travbaneparken, som Tårnby Forsyning har været 
initiativtager til at få udarbejdet. Projektet er produktet af et tæt samarbejde mellem 
Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning samt det rådgivende firma NIRAS.  
 
Projektet har til formål, at separere og frakoble regnvandet fra spildevandet, så der 
skabes mere plads i kloakken ved kraftige regnhændelser, samtidig med at regnvandet 
udnyttes til vanding af boldbanerne, så brugen af drikkevand reduceres betydeligt. I 
projektforslaget er endvidere indarbejdet udnyttelse af skyllevand fra Tårnby Forsynings 
vandtanke.  
 
Afkobling af overfladevand i Travbaneparken, vil betyde en væsentlig nedsat risiko for 
oversvømmelser af regn- og spildevand via kloakken ved kraftige nedbørshændelser, 
og klimaprojektet dimensioneres til en 100 års regnhændelse med tillæg på 30% (på 
grund af tiltagende klimaforandringer).  
 
På den måde nedsættes risikoen for oversvømmelser i Tårnby, samtidig med at 
grundvandsressourcen beskyttes og vand genanvendes. Ud over de vandmæssige 
gevinster, vil anlægget også tilføre yderligere rekreative muligheder og herligheds-
værdi til Travbaneparken og øge biodiversiteten, da der skabes varierede leve-
muligheder for flora og fauna. 
 
I projektet etableres der to små sammenhængende søer i den skålformede lavning bag 
ved plejehjemmet. Søerne er tekniske anlæg, men skal opleves som en søer med 
naturlig vegetation. 
  
Ud over etablering af søerne, som et rekreativt element i selve parken med et 
permanent 900 m3 vandvolumen, tjener søen også flere funktionsmæssige formål, 
herunder som et 2.100 m3 vandreservoir inklusiv underliggende membran til vanding af 
boldbaner og som et 1.900 m3 opstuvningsvolumen ved skybrud samt som 
forsinkelseselement ved mindre kraftige regnhændelser.  
 
Søerne vil modtage afkoblet regnvand fra tagflader og fra p-plads ved Amagerhallen 
samt mellemliggende stier via rende, åbne grøfter og et 50 m3 forbassin samt fra 
overfladeafstrømning fra grønne arealer, der har fald mod denne. Endvidere vil søerne 
modtage vand fra sedimentationsbassin ved vandværk ved Gemmas Allé 37. 
Skyllevandskvaliteten fra sedimentationsbassinet er tæt på drikkevandskvalitet, og i 
stedet for at lede det i kloakken og belaste renseanlægget, ledes det til 
vandforbrugsvolumen i de nye søer.  
 
For ikke at overskride det maksimale vandspejl i søerne ved skybrud, etableres en 
overløbsbrønd på tagvandsledningen sydøst for Travbanehallen (mærket ”C”), til sikring 
af overløb ved tilbagestuvning fra nyt sø-anlæg. Fra overløbsbrønden etableres en kort 
forbindelsesledning til eksisterende afløbsledning og herfra til fælleskloak i 
Løjtegårdsvej. 
 
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 VVM-pligt. 
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Høring 
Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i høring til berørte 
myndigheder og relevante parter. Derfor blev projekt og kommunens vurdering sendt i 
høring hos Trafikstyrelsen.  
 
Projektet indgår i kommuneplanen, hvorfor det vurderes, at en høring i kommunens 
planafdeling ikke er relevant. Projektet er ligeledes kendt og skal godkendes af 
kommunens spildevandsmyndighed og en egentlig høring i forhold til en VVM-
screening af projektet vurderes derfor overflødig. Det vurderes ligeledes, at alle 
relevante parter er involveret i projektet og har gennem planlægningsprocessen ikke 
udtrykt bekymring, der giver anledning til en høring af screeningsafgørelsen. 
  
Sammenfatning og konklusion 
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. 
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 VVM-pligtigt. Vurderingen er 
foretaget idet VVM-screeningen ikke giver anledning til at antage, at der sker 
væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet. 
 
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 ændringen med henblik på at få afgjort, 
om ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt, kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor 
afgørelsen offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læse mere om klageregler og 
gebyrer på www.naevneneshus.dk. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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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.naevnenenshus.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. 
 
Kopi er sendt til:  
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk 
Tårnby Forsyning A/S, info@taarnbyforsyning.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk 
Københavns Lufthavnes miljøafdeling, maf@cph.dk 
 
Vedlagt er screeningsnotat. 
 
 

Venlig hilsen 

Lene Olesen 
Miljømedarbejder 

  

 /  
  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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