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Afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt for plejeplan 2022-2026 for 
den fredede del af Koklapperne  

Tårnby Kommune har udarbejdet en plejeplan for den kommunalt ejede del af det 
fredede område af Koklapperne matr.nr. 1B. Naturmyndigheden har ansøgt om 
miljøvurderingsscreening af plejeplanen hos kommunens miljøvurderingsmyndighed. 
Plejeplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021, § 8 hvor 
myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer, hvor disse medfører krav 
om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under 
hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.  
 
 
VVM screeningsafgørelse 
På baggrund af miljøvurderingsscreeningen træffer Tårnby Kommune afgørelse om, at 
plejeplanen for matrikel nr. 1B, ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet 
dermed ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen træffes efter § 10 i miljøvurderingsloven.  
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 23.07.2022 under ’Politik/Høringer-
offentliggørelser’ på kommunens hjemmeside: 
https//www.taarnby.dk/politik/hoeringer/igangvaerende-hoeringer. 
 
Baggrund 
Tårnby Kommune ejer matrikelnummer 1b, Koklapperne beliggende i ”Kalvebod-Kilen”, 
der er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990.  
 
Fredningen har til formål at sikre og muliggøre forbedring af områdets biologiske og 
landskabelige værdier. Desuden er formået at fastholde og regulere den almene 
færdselsret og områdets anvendelse til fritidsformål. Formålene er vægtet således, at 
det i delområde 2 er organiserede rekreative formål, som er i fokus, i delområde 3 
hensyn til den almene rekreative anvendelse og i delområde 4 – hvor 
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plejeplansområdet ligger – er hensynet til de biologiske interesser vægtet og skal 
prioriteres højt i såvel planlægning af naturplejen for området og i de enkelte plejetiltag.  
 
Generelt kan terrænændringer og indgreb i vegetationsforholdene samt etablering af 
anlæg og bygninger ikke ske uden dispensation fra fredningsnævnet medmindre de 
omhandles af en plejeplan, som beskrevet i fredningsafgørelsen. 
 
Kommunens ejendom, der er smal og langstrakt fremstår i dag med afgræsning i den 
sydligste ¼, mens der i den resterende del foregår slåning og bekæmpelse af invasive 
arter; primært af hensyn til rekreative interesser. 
 
Den rekreative anvendelse af området er intensiv i kraft af områdets umiddelbare 
beliggenhed op til tætbebyggede områder og København. Området ligger som en smal 
kile mellem delvist bebygget område og det store naturområde, Vestamager. Der er 
gode adgangsforhold til plejeplansområdet og ligeledes parkeringsmuligheder. 
 
Der er gennem naturbeskyttelseslovens § 24 offentlig adgang til matriklen. 
 
Tårnby Kommune har udarbejdet et udkast til plejeplan for matr.nr. 1b Koklapperne. 
Baggrunden herfor er dels for i højere grad at kunne opfylde fredningens formål og 
Natura 2000-forpligtigelserne, dels for at kunne afveje de rekreative interesser mod de 
biologiske hensyn, primært i områdets østlige del. 
 
 
Begrundelse 
De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, 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 VVM-pligt 
har kommunen lagt vægt på, at projektet ikke vil berøre områder, der er sårbare i 
forhold til den forventede miljøpåvirkning. 
 
Plejeplanen er inddelt i 3 områder, se evt. kortbilag i plejeplanen. For hvert delområde 
er der udarbejdet en målsætning og plejetiltag, der tager højde for fredningens formål 
målrettet de enkelte delområder.  
 
I plejeplanens udformning er de biologiske interesse vægtede, samtidig med at 
offentlighedens adgang til området som helhed er bevaret i kraft af den eksisterende 
grussti i delområde B. Hensynet til det nærliggende boligområde langs delområde C er 
indarbejdet med en mindre tilgængelig adgang i dette delområde, herved forventes det 
at den nuværende færdsel i delområde C opretholdes.  
 
Plejeplansområdet er næsten i sin helhed beliggende i Natura 2000-område nr. 143, 
Vestamager og havet syd for. Natura 2000-område nr. 143 består af Habitatområde 
H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111. Der er udført en væsentlighedsvurdering af 
området og Tårnby Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 
området væsentligt.  
 
Det er desuden vurderet, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og 
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 partshøring til berørte 
myndigheder. Planen har været i høring hos Miljøstyrelsen, som ikke har 
bemærkninger til planen. Naturmyndigheden har udtalt sig i forbindelse med 
behandlingen af ansøgningsmaterialet, der er derfor ikke foretaget yderligere høringer. 
 
Øvrige bemærkninger 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet kan opstartes.  
 
Denne plan er udarbejdet af naturmyndigheden og behandlet af vvm-myndigheden. For 
at sikre en funktionel opdeling af kompetencen inden for myndigheden jf. § 40 i 
miljøvurderingsloven og § 15 i miljøvurderingsbekendtgørelsen, er afgørelsen godkendt 
af anden myndighed. 
 
Gennemførelsen af projektet forudsætter, at planen sendes i høring jf. Fredningens § 
15 hos berørte parter, Dansk Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk 
Forening, Dansk Botanisk Forening, Miljøstyrelsen. Ligeledes sendes plejeplanen i 
høring hos grundejerforeningerne Strandgården og Pilely. Herefter skal planen 
vedtages politisk og sendes til høringsberettigede samt Fredningsnævnet. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning. 
 
Klagevejledning 
VVM-anmeldelsen er indsendt af naturmyndigheden, derfor skal eventuelle klager følge 
natur- og miljølovgivningens klagevejledning. Den lovmæssige begrundelse beskrives 
nedenfor. 
 
Miljøvurderingslovens § 49, stk. 4 angiver, at afgørelser i henhold til anden lovgivning, 
som i henhold til regler fastsat i medfør af § 15, stk. 4, erstatter afgørelse om tilladelse 
efter § 25, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen meddeles i 
henhold til. 
Ifølge § 15, stk. 4, kan en afgørelse og tilladelse efter § 25 helt eller delvis kan erstattes 
af en tilladelse, som udstedes i medfør af anden lov for projekter omfattet af stk. 1. 
 
Plejeplanen er omfattet af miljøvurderingslovens § 15, stk. 1, pkt. 2, projekter omfattet 
af bilag 2, hvorom der er er truffet afgørelse efter § 21 om krav om miljøvurdering. 
 
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.  

Venlig hilsen 
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Lene Olesen 
Miljømedarbejder  

  

 /  
  Malene Theisen Grann 

Sekretariatschef 

 


