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Notifikation efter Espoo konventionens artikel 3 om
igangsættelse af VVM proces for etablering af container- og
krydstogtsterminal i Ydre Nordhavn, Københavns Kommune
I overensstemmelse med Artikel 3 i ESPOO konventionen (Konventionen af 25.
februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne)
fremsender Miljøstyrelsen hermed anmeldelse om etablering af container- og
krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, København. Anmeldelsen er sendt som led i
udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport efter gældende dansk lovgivning for
projektet.
Container og krydstogtterminalen i Ydre Nordhavn er omfattet af
miljøvurderingslovens (LBK 448 10/05/2017) bilag 1, punkt 8 b, der omfatter
større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og
anløbes af fartøjer på over 1.350 tons. Projektet er endvidere omfattet af
bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter
vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af
internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt
angår anlæg og udvidelse af havne (BEK 450 08/05/2017).
Da containerterminalen ønsker at håndtere containere med farligt gods, er
projektet også omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 6 c, der omfatter
anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.
Der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet med henblik på
opnåelse af myndighedernes tilladelse til projektet.
Projektets baggrund og omfang samt forventede grænseoverskridende
miljøpåvirkninger er beskrevet i Ideoplæg med projektbeskrivelsen, der er vedlagt
denne notifikation.

Bygherre, ejer samt en overordnet beskrivelse af projektet
Som et led i byudviklingen af Københavns Nordhavn planlægger By & Havn og
Copenhagen Malmö Port (CMP) en udflytning af den eksisterende
containerterminal fra Levantkaj i Københavns Nordhavn til en ny placering i Ydre
Nordhavn. Samtidig planlægges en udvidelse af de tre eksisterende
krydstogtterminaler med en ny fjerde krydstogtterminal, ligeledes i Ydre
Nordhavn. Etableringen vil ske på den ydre del af det 100 ha store areal, hvor der
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er igangsat opfyldning af søterritoriet som et led i byudviklingen af Nordhavn, og
hvor overskudsmaterialer fra store bygge- og anlægsprojekter som Metro
Cityringen og Nordhavnsvejen nyttiggøres ved en bynær opfyldning. Selve
opfyldningen af Ydre Nordhavn er VVM-vurderet i 2009 og er dermed ikke en del
af nærværende projekt.
By & Havn er grundejer, og CMP ejer og driver container- og
krydstogtterminalerne. Miljøkonsekvensvurderingerne gennemføres af de to
virksomheder i fællesskab.
VVM myndighed
Projektet omfatter både områder på land og på søterritoriet. På land er
Miljøstyrelsen, Virksomheder(Aarhus) VVM-myndighed, mens Trafik- Bygge- og
Boligstyrelsen er VVM-myndighed på søterritoriet.
Projektet er i offentlig høring ”idefase” i i Danmark i perioden 4.maj 2018 til 18.
maj 2018, hvor borgerne, interesseorganisationer og berørte myndigheder
inviteres til at give deres ideer og bemærkninger til projektet og/eller indholdet i
miljøkonsekvensvurderingen, til brug for miljømyndighedernes afgrænsning af,
hvilke miljøpåvirkninger der skal behandles i miljøkonsekvensrapporten.
Anmodning om tilkendegivelse af Sveriges deltagelse i VVM-processen
Idet vi refererer til Artikel 3 i Espoo Konventionen, beder vi Dem venligst om at
oplyse følgende:

Bekræfte modtagelsen af notifikationen

Oplyse om Sverige ønsker at deltage i VVM processen for projektet

Beskrive evt. konkrete bemærkninger til projektet og dets mulige
grænseoverskridende miljøpåvirkninger
I bedes svare senest den 25. maj 2018
Høringssvar skal sendes til:
Miljø-og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Danmark
Eller med e-mail til mst@mst.dk
Høringssvar bedes mærket med journalnummer: MST-533-00034
Med venlig hilsen

Karin Anette Pedersen
Espoo Point of Contact, Danmark
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