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Krav til VVM-redegørelse for projektet Enghave Brygge 

Kystdirektoratet afgjorde den 13. november 2013, at der skal udarbejdes en VVM-

redegørelse for det samlede projekt ’Enghave Brygge’.  

Der skal samtidig udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Konsekvens-

vurderingen kan med fordel inddrages i VVM-redegørelsen. 

Ifølge bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger 

på søterritoriet (BEK nr. 579 af 29/05/2013) er det ansøger, som skal udarbejde 

redegørelsen for miljøpåvirkningerne. Ligeledes er det ifølge bekendtgørelse om 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstalt-

ninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 874 af 

02/09/2008) også ansøger, som skal udarbejde konsekvensvurderingen. 

VVM-redegørelsen skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af 

bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen (vedlagt), men Kystdirektoratet kan stille krav om 

yderligere oplysninger. Kystdirektoratets krav til VVM-redegørelsen er beskrevet 

nedenfor.  

 

Kystdirektoratets krav til VVM-redegørelsen 

Det ansøgte projekt Enghave Brygge har været sendt i høring hos relevante myn-

digheder samt offentliggjort på Kystdirektoratets hjemmeside. Kystdirektoratets 

afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt har ligeledes været offentliggjort på Kyst-

direktoratets hjemmeside samt sendt til orientering til relevante myndigheder.  

I forbindelse med høring og offentliggørelser modtog Kystdirektoratet forslag til 

emner og forhold, som ønskes belyst i redegørelsen.  

Alle relevante emner er inddraget i nedenstående krav til redegørelsen.  Alle mod-

tagne bemærkninger og forslag til emner er vedlagt dette brev.  

Ud over de generelle krav til redegørelsens indhold, som er beskrevet i bilag 2 til 

bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på 

søterritoriet (BEK nr. 579 af 29/05/2013), har Kystdirektoratet besluttet, at følgen-

de skal belyses i VVM-redegørelsen: 
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Vandgennemstrømning og vandkvalitet 

VVM-redegørelsen skal indeholde en vurdering af projektets påvirkning på vand-

gennemstrømning, vandudskiftning og vandkvalitet i området, herunder påvirknin-

ger af marinbiologiske forhold.   

I forhold til resultaterne fra den allerede udarbejdede modellering skal redegørelsen 

ligeledes beskrive variationer i vandgennemstrømningen i forhold til dybden, dvs. 

om der er forskel på hastigheden i vandgennemstrømningen centralt i vandet og 

mod bunden og sideflader. Modellen skal således kunne afdække evt. stillestående 

vand i perifere lag og dermed mulig påvirkning af marinbiologiske forhold her.  

Strømforhold og vandudskiftning skal belyses i forhold til såvel rolige sommerfor-

hold som urolige perioder i efterår, vinter og forår.  

Det skal belyses hvad de estimerede kommende klimaforandringer med højere 

gennemsnitstemperatur, hyppigere forekomst af ekstreme vejrsituationer og kom-

mende vandstandsstigninger, vil kunne betyde i forhold til de eksisterende og 

kommende beboelsesejendomme, som følge af projektet.  

I forhold til sejlads med mindre både (robåde og kajakker) skal det belyses om der 

ved uroligt vejr, vil forekomme en øget strøm (lineær vandhastighed i m/s) og et 

nedsat flow (volumenhastighed i m3/s) i havneløbet. 

 

Forurening 

Redegørelsen skal indeholde en analyse af den mulige forurening i havneslammet i 

det område på søterritoriet der er omfattet af projektet. Endvidere skal redegørel-

sen indeholde en analyse af mulig jordforurening på det landareal hvor der tænkes 

udgravet til kanaler. Forureningsgraden af sedimentet i projektområdet skal såle-

des dokumenteres ved repræsentativ prøvetagning i forhold til areal og dybde. Der 

skal endvidere gøres rede for bortskaffelse af forurenet materiale. 

Endvidere skal der redegøres for hvorvidt der som følge af projektet kan ske en 

spredning af forurenet materiale til vandmiljøet. 

 

Flora og Fauna 

VVM-redegørelsen skal, jf. bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen, indeholde en vurdering 

af projektets påvirkning på flora og fauna. 

Særligt skal VVM-redegørelsen påvise, hvor stor en del af det reelle areal med åle-

græs der permanent fjernes ved opfyldning i området samt konsekvenser og følge-

virkninger heraf. Endvidere skal påvirkningen af ålegræs i forbindelse med ændring 

af lysindfald og strømforhold beskrives. 

Natura 2000 område 143 ”Vestamager og havet syd for” er beliggende i nærheden 

af projektområdet og består af Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde 

F111. På udpegningsgrundlaget for habitatområdet er fire marine habitatnaturty-

per: Sandbanker med lavvandet vedvarende dækket af havvand (1110), kystlagu-

ner og strandsøer (1150) og større lavvandede bugter og vige (1160). På udpeg-

ningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er 12 arter (klyde, almindelig ryle, 
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havterne, dværgterne, mosehornugle, skarv, knopsvane, troldand, lille skallesluger, 

stor skallesluger, rørhøg og plettet rørvagtel).  

Konsekvensvurderingen/VVM-redegørelsen skal indeholde en analyse af mulige 

påvirkninger på udpegningsgrundlaget under anlægsarbejdet og efter etablering af 

boligøerne. Her tænkes særligt på påvirkninger på grund af ændring i vandgen-

nemstrømning, indskrænkning af den åbne vandflade i havneløbet samt ændring i 

anvendelse af området. 

 

Arealanvendelse og rekreative interesser 

Det skal vurderes hvilken betydning projektet har for den eksisterende udnyttelse 

af vandarealet i Københavns havn, her tænkes specielt på den samlede trafik fra 

turistbåde, havnebusser, motorbåde, joller, kajakker og robåde. Der skal være en 

beskrivelse af påvirkningen af såvel den daglig brug af arealet som påvirkningen af 

muligheden for at afholde særlige arrangementer (regattaer mm.).  

Projektets indflydelse på den rekreative udnyttelse af vandarealet skal sammenhol-

des med den stigende færdsel der vil komme på vandarealet som følge af en stig-

ning i antallet af rekreative brugere der følger etablering af de nye boliger.   

Det skal blandt andet undersøges, hvilken betydning ændret vandgennemstrøm-

ning og vindforhold får i relation til sikkerheden for eksempelvis roere. Endvidere 

om der som følge af indsnævring af kanalen vil skabes flere refleksbølger der vil 

kunne udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med bl.a. roning i området. 

 

Redegørelsen skal belyse hvorledes projektet påvirker lys/skygge forhold, vindfor-

hold samt besejlingsforhold for husbåde i området ved blandt andet Tømmergra-

ven. 

 

Landskabelige forhold 

Redegørelsen skal indeholde en visualisering der viser det samlede projekts påvirk-

ning af den visuelle oplevelse af området, fra såvel fra land- som vandsiden. 

 

Alternativer 

Jf. bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen skal VVM-redegørelsen indeholde en oversigt 

over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt. Kystdirektoratet 

finder, at det i den forbindelse blandt andet skal belyses, hvorvidt etablering af 

boligprojektet kan ske uden at inddrage et areal på søterritoriet.  

 

VVM-redegørelsen skal udarbejdes på baggrund af nyeste viden, være dokumente-

ret og indeholde kildehenvisninger. Kystdirektoratet kan hertil bemærke, at vi fin-

der det naturligt og hensigtsmæssigt at anvende offentligt tilgængelige databaser. 

De offentligt tilgængelige databaser kan imidlertid ikke stå alene. Oplysningerne fra 
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databaserne skal underbygges med arbejder, der bygger på en mere struktureret 

og videnskabelig tilgang. 

 

Kystdirektoratets VVM procedure  

Når I har udarbejdet et udkast til VVM-redegørelsen, gennemgår vi det. I forbindel-

se med gennemgangen sender vi det også i høring hos andre berørte myndigheder. 

I vil herefter modtage Kystdirektoratets og de øvrige myndigheders bemærkninger 

til udkastet, så I har mulighed for at lave eventuelle nødvendige rettelser.        

Når VVM-redegørelsen er færdig, vil den blive offentliggjort på Kystdirektoratets 

hjemmeside og sendt til de berørte myndigheder og interesseorganisationer. 

 

Kystdirektoratet kan først afgøre, om der kan gives tilladelse til projektet, når VVM-

redegørelsen er udarbejdet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Dupont 

 

 

Vedlagt:  

 Bilag 2 til bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013. 

 Høringssvar samt modtagne bemærkninger, indsigelser og emner fra of-

fentligheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 


