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Krav til VVM-redegørelse for landdelen af Enghave Brygge

Københavns Kommune forventer, at der skal udarbejdes en VVM-
redegørelse for landdelen for opfyldning og afgravning af kanaler på 
Enghave Brygge.

VVM-processen forventes at blive gennemført i et samarbejde med 
Kystdirektoratet, således at der udarbejdes en fælles VVM-
redegørelse.

VVM-redegørelsen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af 
bilag 4 til VVM-bekendtgørelsen (bek. nr. 1654 af 27.12.2013), se
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=VVM-
bekendtg%c3%b8relsen&s19=1654&s22=%7c10%7c&s113=0.

Herunder er anført de forhold som der skal lægges særlig vægt på 
(forhold, som Kystdirektoratet allerede i brev af 20.1.2013 har nævnt 
ikke omtalt).

Beregning af støj og vibrationer i anlægsfasen
Der skal laves beregninger af støjudbredelsen fra de mest støjende 
aktiviteter i forhold til nærmeste naboer. Der skal her i tages højde for 
en situation, hvor området er delvis udbygget. Endvidere skal der 
redegøres for det tidsrum det forventes at de støjende aktiviteter vil 
foregå indenfor, for varigheden af aktiviteterne samt for hvilke 
afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes med henblik på 
nedbringelse af generne.

Trafik og eventuelle gener herfra i anlægsperioden
Der skal laves beregning af hvor meget tung trafik projektet vil genere 
i anlægsperioden og en vurdering af, om dette vil have væsentlige 
virkninger på det omgivende miljø - herunder i den situation, hvor 
projektet er delvist gennemført.

Trafik og eventuelle gener herfra i driftsperioden 
Dette er der redegjort for i den VVM-screening af 
byudviklingsområdet, som Københavns Kommune afgjorde den 
29.5.2012.

Jord
Der skal redegøres for hvilke materialer der fyldes op med, og 
hvordan det sikres, at der ikke sker påvirkning af vandmiljøet. 
Opfylding med lettere forurenet jord kræver miljøgodkendelse.
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Der skal også redegøres for jord og affald, som må bortskaffes.

Støv- og lugtgener
Der skal redegøres for eventuelle støv- og lugtgener i anlægs- og 
driftsfase og for hvilke afværgeforanstaltninger, der kan tages i 
anvendelse til nedbringelse af generne

Påvirkning af kulturmiljøet og landskab
Dette er der redegjort for i miljøvurderingen af lokalplanen ligesom 
der er redegjort for den visuelle påvirkning i forbindelse med 
lokalplanen. Der skal endvidere redegøres for lyspåvirkning fra 
byggepladsen.

Eventuelle kumulative virkninger som følge af andre projekter
Det skal vurderes, om der er andre projekter i anlægs- og drift 
perioden, som kan forstærke eller eventuelt formindske virkninger fra 
projektet. Det kunne være etablering af kanaler på Teglholmen og 
Sluseholmen og flytning af gasledning til værket.

Københavns Kommunes VVM procedure 
Med hensyn til udarbejdelse af VVM-redegørelsen kobler 
Københavns Kommune sig efter planen på den proces som allerede er 
aftalt med Kystdirektoratet. Samtidig afholdes den første indledende 
og obligatoriske høring. Denne forventes indledt i uge 8 med en 
varighed på 3 uger. Der kan komme bemærkninger i høringsperioden,
som skal vurderes i VVM-redegørelsen.

Den nærmere proces aftales mellem parterne, Kystdirektoratet og 
Københavns Kommune.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal behandle sagen 
og sende VVM-redegørelsen i 8 ugers høring. Derefter offentliggøres 
VVM-redegørelsen på kommunens høringsportal. På baggrund af den 
offentlige høring behandler Teknik- og Miljøudvalget sagen igen og 
vurderer, om der kan meddeles VVM-tilladelse til projektet.

Med venlig hilsen

Lone Madsen


