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BYUDVIKLING AF VEJLANDS KVARTER PÅ AMAGER 

FÆLLED 
 

INDLEDNING 
Byudviklingsselskabet Vejlands Kvarter har den 22. oktober 2019 ansøgt om at udvikle en 

del af Amager Fælled til et område bestående af boliger, en folkeskole, 

daginstitutionspladser, et plejehjem, caféer mv. Udviklingsselskabet har valgt at 

gennemføre en frivillig miljøkonsekvensvurdering for området. Dette gøres blandt andet 

for at få afklaret de miljømæssige forhold i projektet, samt for at inddrage offentligheden i 

processen. 

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, indkaldes der, med denne 

forudgående høring, idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen. Det 

kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i 

vurderingen og viden om lokale forhold der skal tages hensyn til i 

miljøkonsekvensrapporten. 

Formålet er, at borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af 

projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til 

miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Sideløbende med gennemførslen af miljøkonsekvensvurderingen udarbejder 

Københavns Kommune et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg, med tilhørende 

miljøvurdering, som vil udgøre det plangrundlag der muliggør byudviklingen af Vejlands 

Kvarter. 

Projektet gennemføres med udgangspunkt i Københavns Kommunes forslag til 
Kommuneplan 2019 samt lovgivningen om Ørestad (Lov om ændring af lov om 
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Erstatning for udvikling af 
Ørestad Fælled Kvarter), Lov nr. 275 af 26. marts 2019). 

 

HVAD ER EN MILJØKONSEKVENSRAPPORT?  
Miljøkonsekvensrapporten skal give tilstrækkelig viden til, at borgere og politikere kan 

vurdere projektets påvirkninger på mennesker, natur og miljø. I rapporten vil indgå en 

vurdering af de miljømæssige påvirkninger ved etablering og drift af projektet. 

 

PROJEKTET 
Projektet er et byudviklingsprojekt på en del af Amager Fælled på ca. 219.000 etagemeter 

med fokus på at det skal være et grønt og bæredygtigt boligområde. Projektområdet 

omfatter det nuværende vandrehjem samt en del af Amager Fælleds grønne arealer. I alt 

ca. 18,1 ha., hvor ca. en tredjedel skal være naturområde uden bebyggelse. Projektet 

omfatter knapt 200.000 m2 boliger og parkering, ca. 14.800 m2 folkeskole, ca. 2.200 m2 



 

 

daginstitution, samt ca. 3.000 m2 detailhandel, naturformidlingscenter, caféer mv. 

Bebyggelsen vil maksimalt få en højde på 24 meter.    

Projektets vision for Vejlands Kvarter er et boligkvarter med fokus på bæredygtighed. 

Boligbyggeriet ønsker at benytte genanvendte/genanvendelige materialer, have 

begrønnede facader og bygge med store træmoduler. Området skal dertil udvikles 

således, at unødvendig brug af bil undgås. 

Som et led i realiseringen af projektet har Byudviklingsselskabet indbudt til 

arkitektkonkurrence for udviklingen af Vejlands Kvarter. Vinderen af konkurrencen 

offentliggøres i starten af december 2019. Derfor kendes udformningen af byområdet 

først ved afslutningen af konkurrencen. 

Projektområdet er markeret med rød på figur 1.  

 

 

Figur 1: Projektområdets placering. 

 

OMGIVELSERNE OG EKSISTERENDE FORHOLD 
Projektområdet ligger placeret ved det nuværende vandrehjem ved Vejlands Allé på 
Amager Fælled. Arealet er tidligere havområde og strandareal. Området er blevet 
inddæmmet og der er sket opfyldning. Området var tidligere benyttet som losseplads 
med deponering af affald. I 2010 er lossepladsen afdækket med ren, ikke forurenet jord, 



 

 

og der er udlagt markeringsnet under den rene afdækningsjord og over losseplads og 
byjord. 

Projektområdet udgøres af et stort lysåbent areal og et mindre bevokset areal med krat 
mod nordøst samt et vandhul mod sydvest, der tørrer ud i tørre somre. De lysåbne 
områder har karakter af overdrev, med enkelte typiske overdrevsarter, men opfylder ikke 
de biologiske kriterier for at kunne betegnes som overdrev. Krattet har en længere 
kontinuitet end de lysåbne dele, da denne del af den tidligere losseplads ikke blev berørt 
ved påfyldning af jord omkring 2010. 

Umiddelbart udenfor projektområdet er der kendskab til forekomst af bilag IV-arterne 
stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er beskyttet efter EU's habitatdirektiv (bilag 
IV). Begge arter forventes at kunne forekomme i projektområdet. Stor vandsalamander er 
fundet rastende i kratskråningen lige udenfor projektområdets østlige grænse og det 
vurderes, at stor vandsalamander med stor sandsynlighed også benytter det nordøstlige 
krat som rasteområde. Spidssnudet frø er fundet i flere vandhuller på strandengen, og 
det vurderes at vandhullet kan fungere som yngelvandhul for arten og krattet som 
rasteområde. 

 

HVAD VIL MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN BELYSE? 
Miljøkonsekvensvurderingen vil undersøge og vurdere de forventede miljøkonsekvenser 

både mens byområdet anlægges, og efter at byområdet er bygget og taget i brug. 

Miljøkonsekvenserne vil blive beskrevet og vurderet for alle relevante miljøforhold. Det 

vurderes, at der i denne sag bør være særlig fokus på følgende emner: 

Mens byområdet anlægges 

• Rekreative forhold 

• Trafik 

• Støj 

• Støv  

• Natur 

• Jordforurening og jordhåndtering (herunder håndtering af tidl. losseplads) 

• Grundvand og overfladevand 

 

Efter at byområdet er bygget og taget i brug 

• Rekreative forhold 

• Støj 

• Trafikal afvikling 

• Natur 

• Forurenet jords påvirkning på indeklima 

• Overfladevand og skybrud 

• Landskabelige og visuelle forhold, herunder skygger 

• Vindklima - turbulens 

• Tidl. losseplads 



 

 

ALTERNATIVER  
Der undersøges i miljøkonsekvensrapporten hovedforslag som er produkt af 

arkitektkonkurrencen. Dernæst vil der blive redegjort for 0-alternativet, som er det 

referencescenarie at området benyttes til campingplads samt eksisterende vandrehjem 

med parkering. Der vil desuden blive redegjort for fravalgte alternativer. 

 

KOM MED DINE BEMÆRKNINGER  
Indtil den 20. december 2019 kan du komme med dine bemærkninger til, hvilke 

miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i den miljøkonsekvensrapport, som 

bygherre skal i gang med at udarbejde. 

Afgiv dine bemærkninger senest den 20. december 2019 på www.blivhoert.kk.dk  

 

VIDERE PROCES OG TIDSPLAN 
Efter høringsperioden vil Københavns Kommune tage stilling til, hvilke af de indkomne 

forslag der med rimelighed skal indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdelse af 

miljøkonsekvensrapport. Dette sker i en såkaldt udtalelse fra VVM-myndigheden til 

bygherre om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.  

Bygherre skal herefter udarbejde miljøkonsekvensrapport i henhold til udtalelsen samt 

reglerne i miljøvurderingsloven. Miljøkonsekvensrapporten vil efter en politisk 

stillingtagen fremlægges i offentlig høring i 8 uger.  

Det forventes at miljøkonsekvensrapporten offentliggøres sommer 2020 sammen med 

plangrundlaget og tilhørende miljøvurdering, og forventes behandlet endeligt ultimo 

2020 / primo 2021. 

Når Miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring, vil Københavns Kommune 

udarbejde en hvidbog, der forholder sig til de indkomne bemærkninger. Projektet vil 

herefter blive forelagt til politisk behandling med henblik på tilladelse til etablering og 

drift af anlægget. 

Projektet må ikke påbegyndes før Københavns Kommune har meddelt tilladelse. Det kan 
først ske, når miljøvurderingsprocessen er gennemført, og plangrundlaget er endeligt 
vedtaget af Borgerrepræsentationen. 

http://www.blivhoert.kk.dk/
http://www.blivhoert.kk.dk/
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