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sändlista

Underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen) gällande etablering av container- och
kryssningsterminal i Yttre Nordhamn, Köpenhamns kommun
Miljö- och livsmedelsministeriet i Danmark har underrättat Sverige om en
planerad utökning av Yttre Nordhamn i Köpenhamns kommun, med en
container- och kryssningsterminal för att möta förväntad ökning av
fartygstrafiken och med möjlighet att ta emot större fartyg.
Ni bereds tillfälle att lämna synpunkter på om den planerade utbyggnaden kan
antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall
bör delta i processen med att ta fram en miljökonsekvensrapport, och att lämna
synpunkter på vad som i så fall bör ingå i denna rapport.
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 23 maj 2018 för att
lämna ett gemensamt svar till Danmark.
Sammanfattning av projektet
Den planerade container- och kryssningsterminalen är en utökning av Yttre
Nordhamnen med en fjärde kryssningsterminal. Samtidigt sker en omflyttning
av befintlig containerterminal som också planeras att hantera farligt gods i form
av olja och petrokemiska produkter. Projektområdet omfattar ca 30 hektar och är
en del av det större utfyllnadsprojekt som pågår i hamnen. Mottagande av större
fartyg innebär att delar av hamnområde fördjupas till minst 12,5 meter och
muddrade massor beräknas till ca 138 000 m3.
I det översända underlaget anges att muddermassorna om möjligt kommer att
nyttiggöras. Men om så inte är möjligt anges att dessa kan deponeras på land
eller i havet (klapning).
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Gränsöverskridande miljökonsekvenser
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang, ska ett land inom vilket det planeras ett
projekt som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land
(upphovspart), underrätta det berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda
det landet att delta i proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966)
ansvarig myndighet att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de
skyldigheter som följer av förordningens 24 §.
Om Sverige begär att få delta i miljöbedömningen sänds den framtagna
miljökonsekvensrapporten på samråd till Sverige i enlighet med
Esbokonventionen.
Möjlighet att lämna synpunkter
Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att
lämna synpunkter på underrättelsen från Danmark gällande etablering av
container- och kryssningsterminal i Nordhamnen.
Svaren bör fokusera på:
- Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i
miljökonsekvensvärderingen
- Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra
Sverige
- Synpunkter på den kommande miljökonsekvensrapporten
Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till
registrator@naturvardsverker.se Ange ärendenummer NV-03783-18.
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 23 maj 2018 för att
kunna svara Danmark senast den 25 maj 2018.
Ytterligare information
För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Egon
Enocksson egon.enocksson@naturvardsverket.se eller tel 010-698 11 91
_____________
För Naturvårdsverket

Christian Haglund
Enhetschef

Egon Enocksson
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Bilagor
Underrättelse från Miljö- och Livsmedelsministeriet, Danmark. 4 maj 2018
Indkaldelse af idéer og forslag til afgraensning af Miljökonsekvensrapport for
container- och krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, Köbenhavn, Miljöstyrelsen
og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2018.
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