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Høringssvar vedr. ”Ideer og forslag, VVM for olietanke for OTC 

Syd på Prøvestenen.  

Amager Øst Lokaludvalg har modtaget høringen vedr. ”Ideer og 

forslag, VVM for olietanke for OTC Syd på Prøvestenen. 

Høringssvaret fremsendes med forbehold for lokaludvalgets endelige 

godkendelse på det kommende lokaludvalgsmøde den 26. oktober.  

 

Amager Øst Lokaludvalg mener, at aktiviteterne på Prøvestenen på 

sigt bør flyttes væk fra den bynære zone, således at Prøvestenen og de 

tilstødende perspektivområder Amager Strandvej 3 og Kløverparken, 

på sigt kan udvikles i en bymæssig retning.  

 

Idet Amager Øst Lokaludvalg har en overordnet strategisk plan for 

området, ønsker lokaludvalget ikke, at der gives tilladelse til 

aktiviteter, der kan modvirke den kommende planlægning af området 

og de tilstødende områder i en bymæssig retning. Amager Øst 

Lokaludvalg ser det pågældende projekt, som en faktor, der kan være 

med til at umuliggøre en fremtidig byudvikling af området hvorfor 

lokaludvalget anbefaler, at der ikke gives tilladelse til projektet.  

 

Såfremt der alligevel gives tilladelse, ønsker lokaludvalget ikke, at 

udvide de hidtidige aktiviteter ved fremadrettet at tillade benzin og 

diesel. Såfremt tankene igen skal ibrugtages anbefaler lokaludvalget, 

at det alene bliver med henblik på oplagring af flybrændstof dvs. en 

anvendelse tilsvarende Shells tidligere anvendelse af tankene. 

Samtidig forslår Amager Øst Lokaludvalg, at de pågældende tanke 

flyttes væk fra den sydlige del af Prøvestenen til en mere nordlig 

beliggenhed på Prøvestenen og dermed længere væk fra 

byudviklingsområderne.  

 

I forhold til en kommende VVM undersøgelse af projektet anbefaler 

Amager Øst Lokaludvalg, at følgende forhold undersøges: 

 De sikkerhedsmæssige konsekvenser for eksisterende 

anvendelse af tilstødende områder og bydelen i al 

almindelighed 

 Eventuelle begrænsninger i forhold til mulighed for fremtidig 

omdannelse af Amager Strandvej og Kløverparken i en 

bymæssig retning 
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 Trafikale konsekvenser af forøget transport med farligt gods til 

og fra tankene, herunder trafikale konsekvenser ved oprettelse 

af en eventuel havnetunnel 

 Undersøgelser af konsekvenser i forhold til partikelforurening 

og brandfare. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Pedersen 

Formand for Amager Øst Lokaludvalg 

 

 

 


