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VVM-screening, Ørestad Fælled Kvarter 

 

Center for Miljøbeskyttelse har den 24. april 2017 modtaget en 

anmeldelse om VVM-screening for etablering af et nyt bykvarter 

på Amager Fælled, kaldet Ørestad Fælled Kvarter. 

  

 

Anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 10b, Infrastrukturanlæg, 

anlægsarbejder i byzone, herunder butikscentre og parkeringspladser 

i VVM-bekendtgørelsen (bek. nr.1440 af 23/11/2016). Center for 

Miljøbeskyttelse skal derfor vurdere, om anlæggene på grund af deres 

art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, kan projektet ikke 

realiseres, før der er gennemført en VVM-proces og meddelt en 

VVM-tilladelse.  

 

Afgørelse 

Center for Miljøbeskyttelse vurderer på baggrund af kriterierne i 

VVM-bekendtgørelsens bilag 3, at projektet kan påvirke miljøet 

væsentligt, og at projektet derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen vil 

blive offentliggjort sammen med offentliggørelse af høringsmaterialet 

til den forudgående høring. Der er en klagefrist på 4 uger, jævnfør 

klagevejledningen på sidste side. 
 

Projektet 

By & Havn ønsker at udvikle det sidste bykvarter, Ørestad Fælled 

Kvarter, som blev udlagt til byudvikling af Ørestad i ”Lov om Ørestad 

m.v.” og i Kommuneplan 2015. 

 

Ørestad Fælled Kvarter kommer primært til at bestå af boliger. Der 

planlægges også en skole, daginstitutioner, et supermarked og tre p-

huse. Den vestlige del af Ørestad Fælled Kvarter friholdes for byggeri 

og naturen bevares som den er i dag. Det er idéen, at Amager Fælleds 

natur trækkes ind mellem boligerne som landskabskiler og derved 

opdeler kvarteret i fire mindre boligområder. Den største gade 

kommer til at ligge tæt på Ørestads Boulevard, og p-husene opføres ud 

til boulevarden. Kvarteret forbindes af et grusbelagt stisystem og 

gader træer buske og bede. Det samlede areal er 403.000 m
2
 - 

herunder er ca. 187.000 m
2
 byggezone. Byggeriet vil udgøre  

260.000 etagemeter med variation i etagehøjde fra 4-6 etager. 

 

Planforhold 

Området er udlagt til byudvikling i kommuneplanen (2015). 

Gennemførelsen af projektet kræver kommuneplantillæg idet den 
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gældende kommuneplan ikke giver mulighed for etablering af en 

skole samt udarbejdelse af lokalplan da der ikke foreligger en 

byggeretsgivende lokalplan for området. 

 

Omgivelserne 

Området har aldrig været bebygget. Mod øst grænser området op mod 

det fredede Amager Fælled, mod nord et naturområde med 

Grønjordssøen, mod Syd, på den modsatte side af Vejlands Allé, 

Bellacenteret og mod øst byområdet på den anden side af Ørestad 

Boulevard og metroen. 

 

Mulige miljøpåvirkninger 

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 angiver en række kriterier, der skal 

anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning 

på miljøet. Vurderingen er foretaget på baggrund anmeldelsen. Center 

for Miljøbeskyttelse vurderer, at det i forbindelse med det aktuelle 

projekt er relevant at se nærmere på projektets mulige miljømæssige 

konsekvenser i form af påvirkning som følge af anlægsaktiviteterne, 

herunder håndtering af de internationalt beskyttede arter (stor 

vandsalamander og spidssnudet frø) og mulig grundvandssænkning. 

 

Samlet vurdering 

På baggrund af det oplyste vurderes det, at anlæggene har en art, 

dimension eller placering, der må antages at kunne få væsentlig 

indvirkning på miljøet. Projektet kan derfor ikke etableres uden VVM. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 

planlovens §§ 58c og 59a. Klagen skal indgives inden 4 uger fra 

tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. 

 

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og i øvrigt enhver 

med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond 

oprettet efter lov om nationalparker. Derudover landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden 

for arealanvendelsen (på betingelse af at foreningen eller 

organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens 

formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer). 

 

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af 

www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk 

for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, 

myndigheder og tilsvarende. Vejledning omkring håndtering/teknik i 

forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på 

www.nmkn.dk. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal 

afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er 

særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge 

klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den 

myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 

imødekommes.  

 

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på 

www.nmkn.dk under ”Vejledninger”. 

 

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra 

meddelelse af afgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Madsen 
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