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Ændring af vilkår i Tilladelse til flydebroer og overdækket
platform som led i Naturpark Amager i Københavns Havn
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 17. august 2020 meddelt tilladelse til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen om
anlæg af 4 flydebroer, et lille stenrev og en overdækket platform på
pæle i Københavns Havn. Projekterne er beliggende 3 forskellige steder, ved de såkaldte udpegede ”blå støttepunkter”, som er vandindgange og/eller opholdssteder forskellige steder i Naturpark Amager, i
dette tilfælde i form af 2 flydebroer ved Byskoven, 1 flydebro ved
Havneslusen Syd, 1 flydebro, et lille stenrev og en overdækket platform ved Havneslusen Nord.
Til grund for styrelsens afgørelse er der udfærdiget en Natura 2000
konsekvensvurdering, da dele af projektet er beliggende i et Natura
2000-område.
Tilladelse er blandt andet givet på vilkår om, at de arkæologiske forundersøgelser på vand i overensstemmelse med projektbeskrivelsen
for alle 3 blå støttepunkter skal foretages i perioden april – oktober for
at tage mest muligt hensyn til overvintrende fugle.
Ansøger har ved henvendelse af 21. september 2020 gjort opmærksom på, at vilkåret er formuleret på baggrund af fejlagtige oplysninger
i Natura 2000 væsentlighedsvurderingen, i det det fremhæves, at det
blå støttepunkt ”Havneslusen Nord” ikke er beliggende i Natura 2000
område som ellers anført. Der er derfor ikke restriktioner i forhold til
udførelsestidspunkt af projektet. Vilkår 3 i styrelsens afgørelse af 17.
august 2020 udgår derfor og erstattes af nedenstående nyt vilkår nr.
3.
Afgørelse
I og med at placering i et Natura 2000 område er begrundelsen for
formuleringen af vilkår nr. 3, afgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
hermed, at vilkåret udgår og erstattes af nyt vilkår nr. 3
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Nyt vilkår 3:”De arkæologiske forundersøgelser på vand skal i
overensstemmelse med projektbeskrivelsen for blå støttepunkter ”Havneslusen Syd” og ”Byskoven” foretages i perioden april
– oktober for at tage mest muligt hensyn til overvintrende
fugle. (Der er ikke restriktioner i forhold til udførelsestidspunkt
for de arkæologiske forundersøgelser vedr. blå støttepunkt
”Havneslusen Nord”, da det ligger uden for Natura 2000 område.)
Tilladelsen af 17. august 2020 er i øvrigt gældende.
Retsgrundlag
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste
anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven. Endvidere varetager Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret over søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr.
3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.
Udarbejdelse af Natura 2000 konsekvensvurdering af projektet er foretaget i henhold til § 16 i BEK nr. 450 af 08/05/2017 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.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
hjemmeside.
Klagevejledning
Afgørelsen, som er truffet i henhold til statens højhedsret over søterritoriet og Metroloven, kan ikke påklages til transportministeren eller
anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
Christina Bergendorff
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