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Konsultation i henhold til Espoo konventionens artikel 4 og 5
om miljøvurdering af projekt om etablering af container- og
krydstogtsterminal i Ydre Nordhavn, Københavns Kommune
I brev dateret 4. maj 2018 notificerede Danmark Sverige i overensstemmelse med
Artikel 3 i ESPOO konventionen, om det danske projekt om etablering af
container- og krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, København.
Danmark modtog i mails henholdsvis den 25. maj, og 31. august 2018
bemærkninger og synspunkter fra myndigheder og organisationer i Sverige. Disse
bemærkninger er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af EIA
rapporten om vurderingerne af virkninger på miljøet.
I overensstemmelse med Artikel 4 og 5 i ESPOO konventionen (Konventionen af
25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af
landegrænserne) fremsender Miljøstyrelsen hermed miljøkonsekvensrapport for
de grænseoverskridende påvirkninger af Sverige som følge af projektet med
etablering af container- og krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, København.
Projektets baggrund, projektbeskrivelse og vurderinger af virkninger på miljøet,
som kan være grænseoverskridende og som I har anmodet om at blive inddraget i,
er beskrevet i den vedhæftede miljøkonsekvensrapport.
Miljøstyrelsen, Virksomheder – der er den danske EIA myndighed - offentliggør
miljøkonsekvensrapport om vurdering af projektets virkninger på miljøet i
Danmark den 27. maj 2019. I perioden frem til den 29. juli 2019 kan offentlighed,
interesseorganisationer og andre myndigheder i Danmark kommentere på
miljøvurderingen.

Materialet offentliggjort i Danmark kan fra offentliggørelsesdatoen findes ved at
følge nedenstående link:
https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2019/maj/20190527-cmpidefase-for-miljoevurdering/
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Landskab og Skov
Ref. kaape
Den 21. maj 2019

Danmark anmoder jer venligst om at fremsende eventuelle bemærkninger til
miljøkonsekvensrapporten for de grænseoverskridende påvirkninger af Sverige
senest den 29. juli 2019

Med venlig hilsen

Karin Pedersen
Espoo Point of Contact
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