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Afgørelse om at oprensning og uddybning af Hvidovre 
Havn ikke er miljøvurderingspligtigt 
 

Niras A/S har d. 23. februar 2022 på vegne af Hvidovre Kommune Center for 

Trafik og Ejendomme, Vej og Park ansøgt Hvidovre Kommune om at træffe 

afgørelse efter miljøvurderingsloven om hvorvidt en uddybning via 

opgravning af 5500m3 sediment fra Hvidovre Havn er omfattet af 

miljøvurderingspligt. 

 

Afgørelse  

Hvidovre Kommune har som miljøvurderingsmyndighed vurderet, at 

realiseringen af det ansøgte projekt ikke risikerer at påvirke miljøet 

væsentligt. 

  

Vurderingen er foretaget med hensyn til miljøbegrebet listet i lovens § 1 stk. 

2. samt kriterierne i lovens bilag 6. Vurderingen er sket på baggrund af 

ansøgningsoplysninger, høringssvar, foreliggende miljø- og naturoplysninger 

samt kommunens faglige viden på området. 

 

På baggrund af vurderingen, træffer Hvidovre Kommune hermed afgørelse 

om at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.  

 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens1 § 21.  

 

Kommunens vurdering af det ansøgtes projekts potentielle miljøpåvirkning af 

de individuelle miljøforhold fremgår af nedenstående afsnit. 

 

Lovgrundlag  

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens pkt. 13a, iht. pkt. 

12b. 

 

- Bilag 2, pkt. 13a: 
” Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende 
bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, 
når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet 
(ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1” 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020 

Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre 

 Hvidovre Kommune 

Center for Trafik og Ejendomme, Vej og Park  

Hvidovre Strandvej 21 

2650 Hvidovre 

Att.: Connie K. Nielsen, mail:cks@hvidovre.dk 

Hvidovre Kommune 

Høvedstensvej 45 

2650 Hvidovre 

 

Center for Plan og Miljø 

Miljø- og Klima 

Specialkonsulent:  

Jonas Prehn 

 

Telefon: 3639 3518 

Mobil: 4173 8462 

 

E-mail: upr@hvidovre.dk 

 

Sagsnr.: 21/32428 

Dok.nr.: 66199/22 

 

Dato: 17-03-2022 

 

Rådhusets åbningstider: 

 

Mandag-onsdag: 10:00-14.30 

Torsdag: 13:00-17.30 

Fredag: 10:00-13.30 
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- Bilag 2, pkt. 12b: 
”Lystbådehavne” 

 

Bilag 2. oplister projekter, der ikke er obligatorisk miljøvurderingspligtige, 

men som skal screenes med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt 

projektet risikerer at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed bliver 

omfattet af miljøvurderingspligt. 

 

Iht. lovens § 18 stk. 1. skal bygherre før etablering, udvidelse eller ændring af 

projekter omfattet af bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning om projektet til 

VVM-myndigheden. VVM-myndigheden skal på grundlag af bygherrens 

ansøgning, iht. § 21 træffe afgørelse om, hvorvidt et projekt listet på bilag 2 

er omfattet af lovens krav om miljøvurdering og tilladelse. 

 

En screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 

projektet ikke er miljøvurderingspligtigt. Projektet kan kræve andre tilladelser, 

godkendelser og dispensationer meddelt i henhold til anden lovgivning for at 

kunne gennemføres lovmedholdeligt. 

 

Beskrivelse af det ansøgte projekt 

Hvidovre Kommune Center for Trafik og Ejendomme, Vej og Park ønsker at 

oprense sedimenter som gennem årene er aflejret i Hvidovre Havn og har 

medført dybdeforringelser i havnebassinet. Analyser har vist, at 

havnesedimentet har en forureningsgrad, der gør, at materialet ikke kan 

klappes på klapplads, men skal optages og køres i deponi på land. Ved 

oprensningen skal der opgraves ca. 5500m3 havnesediment, som skal 

bortkøres til depot. Oprensningen skal foretages med en gravemaskine fra 

land (kajkant). Der vil være behov for at etablere klaringstanke på land i 

havneområdet, for at dræne sedimenterne, ligesom der vil være bortkørsel 

med materialer på lastbil. Det anslås at der vil køres 300-350 lastbiler á 32-

33 tons lastkapacitet over en periode på ca. 8 uger. Svarendt til ca. 9 lastbiler 

om dagen. Transport og læsning vil foregå i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage, 

typisk udenfor myldretid formiddag og eftermiddag. Arbejdet forventes at 

starte i uge 14. 

 
Figur 2: Oversigtskort med angivelse af projektets placering. 
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Figur 3: Hvidovre Havn. De områder af havnen der skal oprenses, er markeret med grøn.  

 

Høring af berørte myndigheder 

Ansøgningsoplysningerne har iht. lovens § 35 været i høring hos 

Milljøstyrelsen og Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø som berørt 

myndighed. Der er ikke indkommet bemærkninger.  

 

Naboorientering 

De nærmeste naboer på adresserne Hvidovre Strandvej blevet orienteret om 

projektet ved fremsendelse og omdeling af en projektbeskrivelse. Kommunen 

har ikke modtaget bemærkninger til myndighedsdelen. 

 

Vurdering af det ansøgte projekts potentielle påvirkning af miljøforhold 

Vurdering ift. plan- og zoneforhold mv. 

Projektarealet er for så vidt angår den nordlige kajkant omfattet af Lokalplan 

Lokalplan 328 I Klubbygning i Kystagerparken. Projektet vurderes at kunne 

realiseres inden for gældende bestemmelser i lokalplanen. Projektet ligger i 

kystnærhedszonen, men involverer ikke byggeri og anlæg i konflikt med 

formålet zonens formål. 

 

Vurdering ift. habitatbekendtgørelsen, vandrammedirektiv og generel 

naturværdi: 

 

Vandrammedirektiv: 

Hvidovre Havn munder ud i Kalveboderne, der er en del af vandområde id. 6 

Nordlige Øresund. Det ansøgte projekts potentielle påvirkninger af området 

vurderes at bestå i en potentiel frigivelse af miljøfarlige stoffer fra 

bundsedimentet til vandfasen, frigivelse af organisk materiale og 

næringsstoffer til vandfasen samt mobilisering af sedimentpartikler fra 

havnen.  
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Ansøger har i forbindelse med projektansøgningen udarbejdet en 

redegørelse af projektet potentielle påvirkning af områdets tilstand i forhold til 

områdets kemiske og økologiske tilstand, tilstedeværelse af miljøfarlige 

forurenende stoffer samt kvalitetsparametrene ålegræs, bundfauna og 

klorofyl-a.  

 

I redegørelsen vurderes det på baggrund af projektets omfang, hydrauliske 

betragtninger, foreliggende vand- og sedimentprøver at en lokal 

sedimentopgravning i Hvidovre Havn ikke vil forringe tilstanden for ålegræs, 

klorofyl-a, bundfauna og miljøfarlige forurenende stoffer i vandområde id. 6 

Nordlige Øresund og lokalt i Kalveboderne. Det vurderes endvidere at 

opgravningen af 5500 m3 sediment fra havnen ikke vil medføre overskridelse 

af miljøkvalitetskravene for miljøfarlige stoffer udenfor havnen, og at det 

derfor ikke vil forringe den økologiske og kemiske tilstand i området. 

 

Natura 2000: 

Hvidovre Havn grænser op til Natura 2000-område nr. 143.  

Området består af habitatområde H127: Vestamager og havet syd for og 

fuglebeskyttelsesområde F111. 

 

Udpegningsgrundlaget for området er anført i nedenstående tabel 

 

 
Tabel: Naturtyper og fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i 

parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * 

angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter angiver: "T" = trækfugl og "Y" = ynglefugl. 

Fra Natura 2000-plan 2016-2021 – Vestamager og havet syd for. Natura 2000-område nr. 143. 

Habitatområde H127. Fuglebeskyttelsesområde F111. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 

 
Som beskrevet i afsnittet om vandrammeområderne vurderes det ikke at 
sedimentopgravning vil medføre en betydende sedimenttransport eller 
ændring i vandkvaliteten udenfor havnen, som potentielt ville kunne medføre 
en påvirkning af de marine habitatnaturtyper for habitatområde H127. 
 
Der er ikke kortlagte levesteder for fugle på udpegningsgrundlaget i F111 i 
Kalveboderne, og da der ikke vurderes at være væsentlig påvirkning på 
naturtyperne i Kalveboderne, vurderes der ikke at være risiko for at projektet 
medfører en påvirkning på de fugle, der gør brug af området. På den 
baggrund vurderes den potentielle påvirkning af fuglene ikke at være 
væsentlig. 
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Bilag IV-arter: 
Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor projektarealet. De nærmeste 
registreringer af bilag-IV arter er dværg- og brunflagermus, der er registreret 
ved Kystagerparken hhv. 200m nordvest og 350m nord for projektarealet. 
Grundet afstanden og den midlertidige karakter af arbejdet og den periode 
det forløber i, vurderes der ikke at være risiko for at flagermusene bliver 
påvirket af projektet.   

 

Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3: 

Nærmeste § 3- område er mindre søer 100-200m nord for projektarealet. Der 

vurderes ikke at være en risiko for påvirkning af søerne.  

 

Vurdering ift. jordarealer, landskab, kulturarv og fredede arealer 

Projektet inddrager ikke jordarealer og risikerer ikke at påvirke kulturarv 

landskab eller fredede arealer.  

 

Vurdering ift. klima og menneske- og naturskabte katastrofe- og ulykkesrisici 

Det ansøgte projekt vurderes grundet dets karakter ikke at være sårbart 

overfor klima og menneske- og naturskabte katastrofe- og ulykkesrisici, eller 

bidrage til en påvirkning af disse forhold. 

 

Materielle goder og ressourcer 

Realiseringen af det ansøgte projekt vil ikke medføre en væsentlig påvirkning 

af materielle goder eller ressourcer. 

 

Vurdering ift. projektets potentielle påvirkning af luft, jord og grundvand 

De ansøgte projekter vurderes grundet dets karakter og placering ikke at ville 

medføre væsentlige miljøpåvirkninger ift. luft, jord og grundvand. 

 

Støv og støj 

Der vurderes ikke at fremkomme væsentlige støv- eller støjgener ifm. 

projektet. Opgravning og bortkørsel af sediment vil skabe støj men, vil foregå 

i dagtimerne på hverdage. Grundet omfanget af gravearbejdet, afstanden til 

de nærmeste boliger og de tidsrum, hvor arbejdet foregår, vurderes der ikke 

at være væsentlige miljøgener ift. de omkringboende forbundet med projektet 

 

Befolkning og menneskers sundhed 

Projekterne vurderes ikke at ville have væsentlig påvirkning i forhold til 

menneskers befolkningen og menneskers sundhed. 

 

Kumulative effekter  

Der er ikke kendskab til nærliggende projekter der vurderes at bidrage 

kumulativt ift. det ansøgte projekts potentielle miljøpåvirkning.  

 

Offentliggørelse  

Hvidovre Kommunes afgørelse offentliggøres d.d. på kommunens 

hjemmeside, jf. lovens § 36.  

 

Klagevejledning 

Hvidovre Kommunes afgørelse i henhold til § 21, kan for så vidt angår retlige 

spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49. 
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Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal således 

indgives senest den 14. april 2022. 

 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 

dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

Der klages ved at fremsende klage via Klageportalen, som findes på 

adressen https://kpo.naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Der logges på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. 

 

Der skal betales et gebyr til klagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800, - 

kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret 

tilbagebetales hvis klager får medhold i klagen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 

om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 

blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet: mfkn@naevneneshus.dk. 

Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse 

det i din anmodning. 

 

Yderligere oplysninger  

Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.  

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige 

aftaler  

 

Eventuel domstolsprøvelse  

Hvis I vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse 

af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt 

bekendtgjort.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

  

Jonas Prehn 

Specialkonsulent 

Hvidovre Kommune 

  

 

Afgørelse i kopi til: 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, 

ØST, trost@stps.dk. 

• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:trost@stps.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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