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Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 

fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 

2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 

væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

for den endelige beslutning om projektets realisering. 

 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det 

kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om 

alternativer. 

 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på  

 mennesker, fauna og flora  

 jordbund, vand, luft, klima og landskab  

 materielle goder og kulturarv, og  

 samspillet mellem disse faktorer 

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen 

udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-bestyrelsen. Miljøstyrelsen varetager imidlertid 

opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres 

inden for rammerne af den gældende lokalplan. 
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1. Indledning  

DONG Energy A/S ønsker at øge biomasseindfyringen og opnormere kapaciteten for 

Avedøreværket. I henhold til reglerne om VVM (vurdering af virkninger på miljøet) kan projektet 

ikke realiseres, før der er tilvejebragt et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Miljøstyrelsen 

er miljømyndighed for miljøgodkendelse af projektet. Miljøstyrelsen skal også udarbejde 

kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse. Når det er Miljøstyrelsen, der er VVM 

myndighed, tjener kommuneplantillægget alene som bærer af VVM proceduren.  Miljøstyrelsens 

VVM er uden egentligt planbidrag, og er derfor heller ikke omfattet af miljøvurderingsloven. 

Da kommuneplantillægget ikke udarbejdes af kommunen, skal det ikke vedtages af 

Kommunalbestyrelsen.   

DONG Energy arbejder for at gøre den nødvendige produktion af el og varme på de danske 

kraftværker mere CO2-neutral. I 2040 er det målet, at 85 procent af virksomhedens el- og 

varmeproduktion kommer fra vedvarende energi. I forhold til 2006 anvendes i dag halvt så meget 

kul, og i 2015 forventes anvendelsen at være reduceret til en tredjedel af den mængde kul, der 

anvendtes i 2006. 

Ud over DONG Energys egen strategi for reduktion af CO2-emissionen har varmeselskaberne 

omkring København et ønske om at reducere CO2-emissionen i forbindelse med produktion af 

fjernvarme for der igennem at bidrage til CO2-neutralitet. Specifikt ønsker Københavns Kommune 

at være den første CO2- neutrale hovedstad allerede i 2025. 

Regeringen indgik i marts 2012 en energiaftale for årene 2012-2020 med alle partier i Folketinget 

undtagen Liberal Alliance. Ifølge aftalen skal godt 35 % af det danske energiforbrug i 2020 dækkes 

af vedvarende energi. Et element i aftalen er en gradvis omstilling til vedvarende energi ved at 

omlægge til biomasse på de centrale kraftvarmeværker. 

DONG Energy har vurderet, at omlægningen af Avedøreværket til øget brug af bæredygtig biomasse 

udgør et afgørende element i opfyldelsen af energiaftalen, de københavnske varmeselskabers (afledt 

af Københavns Kommunes ønske) og DONG Energys målsætninger. 

DONG Energy har derfor udarbejdet et projekt for omstilling af Avedøreværket således, at 

produktionen af el og varme primært baseres på anvendelsen af biomasse i form af træpiller 

samtidigt med, at anvendelsen af kul, olie og naturgas reduceres. 

 

Tabel 1.1 viser de mulige brændselstyper i hovedkedlerne på de to blokke før og efter 

brændselsomlægningen. 
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Tabel 1.1 Brændselstyper og nominelt indfyret termisk effekt på de to blokke før og efter brændselsomlægningen 

Eksisterende situation Projektforslag 

 
Blok 1 

Blok 2  
hovedkedel 

Blok 2 
biokedel 

Blok 1 
Blok 2  

hovedkedel 
Blok 2 

biokedel 

Brændsel 
Kul 

Olie 

Naturgas 

Olie 

Træpiller 
(maks. 

300.000 t/år) 

Halm 

Flis 

Træpiller 

Naturgas 

Kul 

Olie 

Biomasse1 

Naturgas 

Olie 

Biomasse1 

Biomasse2 

Naturgas 

Mulighed 
for 
tilsætning 

- Kulflyveaske3 - Kulflyveaske3 Kulflyveaske3 - 

Indfyret 
effekt 

Alle 
brændsler: 
595 MW 

(Overlast 
kul: 670 

MW) 

805 MW 100 MW 

Kul, olie: 624 MW 

Biomasse: 642 MW 

(Overlast kul 670 
MW) 

Olie: 805 MW 

Gas: 910 MW, 

Biomasse 960 
MW 

125 MW 

1) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes træpiller. 

2) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes halm. 

3) Kun ved indfyring med biomasse og olie. 

Brændselsomlægningen er omfattet af VVM-bekendtgørelsen1. Projektet er VVM-pligtigt, idet det 

omfatter en opnormering af værkets indfyrede kapacitet på mere end 120 MW. Dermed overskrides 

tærskelværdien fastsat i VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 2a2, og ændringen er således VVM-

pligtig i henhold til bilag 1, punkt 393. 

Projektet er nærmere beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen, del 3. De væsentligste 

miljøforhold i relation til projektet vurderes at være konsekvenser af ændret emission til 

omgivelserne, herunder konsekvenser af deposition af kvælstof og spormetaller til havmiljøet og til 

det internationale naturbeskyttelsesområde på Vestamager (Natura 2000-område nr. 143 - 

Vestamager og havet syd for). 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at en øget biomasseindfyring vil bidrage væsentligt til reduktion 

af CO2-emissioner fra Avedøreværket, og at der i øvrigt ikke vil være væsentlige miljømæssige 

konsekvenser ved projektet. Det fremgår af Natura 2000-konsekvensvurderingen, del 4, at 

projektet ikke vil skade Natura 2000-områder.  

Miljøstyrelsen sendte forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse samt forslag til 

miljøgodkendelse i offentlig høring fra den 8. oktober 2012 og frem til den 3. december 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
2 "Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW" 
3 "Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv 
opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag" 



ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 KOMMUNEPLANTILLÆG 
 

 

7 

 

 

1.1 Læsevejledning 
Denne publikation er opbygget som tre dele. 

 

Del 1 indeholder kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del gennemgår 

kommuneplantillæg til Hvidovre Kommunes Kommuneplan 2009. Kommuneplantillægget 

indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. 

 

Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. 

Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  

 

Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 

 

Del 4 er naturkonsekvensvurdering i henhold til Natura 2000.  

 

Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med DONG Energy og 

Hvidovre Kommune. 

 

Del 3 og del 4 er udarbejdet af DONG Energy som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som 

VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til 

planlovens § 57a kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, 

der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at 

etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine 

konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med 

VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af 

den offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  

  

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort 

et forslag til miljøgodkendelse. 

 

1.2 Indkaldelse af ideer og forslag 
Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVM-redegørelse 

indkaldt ideer og forslag til planlægningen.  

Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-

redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivningens krav til 

planlægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige 

problemstillinger bliver behandlet.  

Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg. Offentliggørelsen sluttede 

den 13. februar 2012.   

 

1.3 Status 
Den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er afsluttet. De 

indkomne indsigelser og bemærkninger er behandlet af Miljøstyrelsen.  

Miljøstyrelsen har udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der indeholder en sammenfatning af 

de indkomne indsigelser og bemærkninger og et udkast til afgørelse med begrundelse for 

afgørelsen. Den sammenfattende redegørelse er sendt i høring i Hvidovre Kommune.  Herefter har 

Miljøstyrelsen besluttet at kommuneplantillægget skal udstedes, og øget biomasseindfyring på 

Avedøreværket kan etableres. 

 

 

 

 



8 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 KOMMUNEPLANTILLÆG 
 

 

 

2. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009 for Hvidovre 
Kommune 

2.1 Hovedstruktur 

Avedøre Holme sydøstlige del opretholdes som et område til tekniske anlæg med mulighed for 

kraftvarmeværk og vindmøller. I Kommuneplan 2009 er området benævnt som 

kommuneplanramme 5T4. 

2.2 Retningslinjer  

2.2.1.1 Retningslinje 2.4.6 

Retningslinje 2.4.6 opretholdes hvor det fremgår, at der udlægges en zone på 500 m fra 

kraftvarmeværket. Inden for denne afstand må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom 

anvendelse, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. 

Supplerende retningslinje 

Det skal være muligt at gennemføre en øget biomasseindfyring på Avedøreværket i 

overensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor.                                              

2.3 Rammer for lokalplanlægningen  

Hvidovre Kommuneplans rammeområde 5T4, som omfatter Avedøreværket, skal opretholdes til 

anvendelse af kraftvarmeanlæg og vindmøller. Der sker ingen ændringer i lokalplanrammen.  

 



3. Planlægningsredegørelse 

3.1 Nuværende arealanvendelse og aktiviteter i området 

Avedøreværket ligger på Avedøre Holme i den sydøstlige del af Hvidovre Kommune. Avedøre 

Holme er med sine godt 450 ha landets største, samlede erhvervs- og industriområde. Mod nord 

afgrænses Avedøre Holme af Amagermotorvejen, mens det mod syd og vest er afgrænset af Køge 

Bugt og mod øst af Kalveboderne. Den sydlige del af området, syd for Kystholmen, rummer ud over 

Avedøreværket andre  energi- og miljøanlæg, herunder spildevandsrenseanlæg, deponi og 

kommunal genbrugsplads samt vindmøller. Nord for Avedøreværket ligger et erhvervs- og 

industriområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.  

Området og afgrænsningen af Avedøreværket fremgår af Figur 3.1 

 

Figur 3.1 Avedøreværkets placering på Avedøre Holme syd for Hvidovre 

 

Vejadgangen til området sker dels fra nord ad Avedøre Havnevej, der har direkte tilslutning til 

Amagermotorvejen (E 20), dels fra vest ad Stamholmen, der har tilslutning til Gammel Køge 

Landevej og Amagermotorvejen. Avedøreværket har egen havn med kajanlæg for forsyningsskibe 

mv. 
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3.2 Gældende plangrundlag for området 

3.2.1 Landsplandirektiv 2007 

Fingerplan 2007, der er landsplandirektiv for hovedstadsområdet, udlægger erhvervsområdet nord 

for Avedøreværket til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, miljøklasse 7.  

Det bemærkes, at Fingerplan 2007, ikke berører Avedøreværket direkte. 

Fingerplan 2012 er i øjeblikket under udarbejdelse. Af debatoplægget for den nye fingerplan 

fremgår det, at de gældende områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav muligvis tages 

op til revision. Det fremgår dog ikke, hvorvidt området umiddelbart nord for Avedøreværket 

forventes ændret. 

3.2.2 Kommuneplan 2009 

I Kommuneplan 2009 for Hvidovre Kommune er området, hvor Avedøreværket ligger, udlagt til 

tekniske anlæg. Området er omfattet af rammebestemmelser for område 5T4, se Figur 3.2.   For 

dette område er anvendelsen fastlagt til forsyningsanlæg, kraftvarmeværk, solenergi- og 

vindmølleanlæg. Bebyggelsesgraden er sat til maksimalt 25 %, bebyggelsens rumfang må ikke 

overstige 4,5 m³ pr. m² grundareal og bygningshøjden må ikke overstige 90 m. 

 

Figur 3.2 Rammebestemmelser for Avedøre Holme i Kommuneplan 2009 for Hvidovre Kommune 
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Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 2.4.6 for erhvervsområder, at der omkring 

eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker over 100 MW 

indfyret effekt, i lokalplanlægningen ikke må udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse 

inden for en afstand af 500 meter, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med 

miljømæssige problemer. 

Af kommuneplanen fremgår det også, at den gældende arealudpegning af "Områder til 

virksomheder med særlige beliggenhedskrav", som på nuværende tidspunkt ikke omfatter 

Avedøreværket, ønskes ændret til også at omfatte Avedøreværket. Der er indledt forhandlinger med 

Naturstyrelsen herom. Eventuelle ændringer træder tidligst i kraft ved vedtagelse af Fingerplan 

2012. 

3.2.3 Lokalplan 

Avedøreværket er omfattet af lokalplan 513 for Avedøreværket. Ifølge lokalplanen må området 

anvendes til tekniske anlæg, kraftvarmeværk, med tilhørende hjælpe- og serviceanlæg, lager og 

havnefaciliteter samt vindmøller og andre vedvarende energikilder. 

3.3 Vand- og naturplaner 

I henhold til bestemmelserne i miljømålsloven4 er der udarbejdet Natura 2000-planer for 

internationale naturbeskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000-områder, og der er udarbejdet 

vandplaner for alle vandområder i Danmark. I planerne er der opstillet bevarings- og 

kvalitetsmålsætninger for naturtilstand og vandkvalitetsforhold. 

3.3.1 Naturplaner 

Umiddelbart øst for Avedøreværket ligger Natura 2000-område nr. 143 "Vestamager og havet syd 

for", som består af habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111.  

Længere mod øst mellem Amager og Skåne ligger Natura 2000-område nr. 142 "Saltholm og 

omliggende hav", der består af habitatområde H126 og fuglebeskyttelsesområde F110.  

For at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i Natura 2000-området har Miljøministeriet i 

december 2011 udarbejdet Natura 2000-planer med målsætninger og planer for naturtilstanden i 

områderne (Naturstyrelsen 2011a og 2011b). Projektets virkninger på bevaringsmålsætningerne i 

Natura 2000-planerne er vurderet. Vurderingerne er foretaget på baggrund af en selvstændig 

udredning om projektets virkninger på Natura 2000-områderne. 

Det fremgår af Natura 2000-konsekvensvurderingen (se del 4), at en øget biomasseindfyring på 

Avedøreværket ikke vil påvirke eller forhindre opnåelse af gunstig bevaringsstatus for 

habitatnaturtyper og arter i udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne N143 - 

Vestamager og havet syd for og N 142 - Saltholm og omliggende hav. Projektet vil ikke medføre 

negativ virkning på bevaringsmålsætningerne for de to Natura 2000-områder. 

Tårnby kommune og Naturstyrelsen har haft handleplaner plejeplaner i høring hen over sommeren 

for Natura 2000 områderne. Handleplanerne og plejeplanerne vurderes ikke at være i konflikt med 

en øget biomasseafbrænding på Avedøreværket. 

 

 
4 Bekendtgørelse nr. 932 af 24. september af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 
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3.3.2 Vandplaner og handleplaner 

Køge Bugt er omfattet af vandplanen for Køge Bugt (Vandplan 2010 - 2015. Køge Bugt. 

Hovedvandopland 2.4. Vandistrikt Sjælland. Naturstyrelsen 2011). Kystvandene ud for 

Avedøreværket er i vandplanen betegnet som "Kystvande under observation" og "Kystvande med 

behov for stofbestemt indsats", ligesom Avedøreværkets egen havn betegnes som værende "under 

observation" jf. vandplanens kortbilag vedr. indsatsbehov, miljøfarlige stoffer. Målsætningen for 

Køge Bugt, inkl. Natura 2000-området ud for Vestamager, er "god økologisk tilstand". Den aktuelle 

tilstand er "moderat økologisk tilstand". 

Det fremgår af VVM-redegørelsen (se del 3), at en øget biomasseindfyring på Avedøreværket ikke 

vil påvirke muligheden for opnåelse af kvalitetsmålsætningen i Vandplan 2010 - 2015 for Køge 

Bugt. 

Ud fra statens vandplaner har Hvidovre Kommune udarbejdet et forslag til vandhandleplan, der 

sikrer, at kommunen lever op til de krav, der er stillet i vandplanerne.  Vandhandleplan for 

Hvidovre Kommune 2012 – 2016 har været i offentlig høring frem til 31. august 2012.  Planen 

forventes endelig vedtaget inden den 22. december 2012. 

Øget biomasse indfyring på Avedøreværket vurderes ikke at være i konflikt med kommunens udkast 

til handleplan 

3.3.3 Bilag IV-arter 

En række arter af dyr og planter er truet på europæisk niveau og er strengt beskyttet jf. EF 

habitatdirektivt5, der i Danmark er implementeret ved habitatbekendtgørelsen6. De beskyttede 

arter fremgår af direktivets bilag IV. Der er forbud mod forsætligt at forstyrre bilag IV-arterne med 

skadelig virkning for arten eller bestanden. Derudover må arternes yngle- eller rasteområder ikke 

beskadiges eller ødelægges. 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at bestande af arter optaget på habitatdirektivets bilag IV ikke vil 

blive negativt påvirket af en øget biomasseindfyring på Avedøreværket. Arternes yngle- og 

rastesteder påvirkes heller ikke. 

3.4 Øvrige bindinger 

3.4.1 National naturbeskyttelse 

Der er ikke § 3-beskyttet natur på Avedøreværkets grund, og brændselsomlægningen på 

Avedøreværket vil ikke medføre indgreb i § 3-beskyttet natur. 

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer i §3-beskyttet natur omkring 

Avedøreværket, idet de § 3-beskyttede områder, der findes, ikke vurderes at være sårbare over for 

den beskedne stigning i deposition, der maksimalt vil ske som følge af brændselsomlægningen på 

Avedøreværket. 

3.4.2 Skaldyrvande 

Det kystnære farvand fra Kalveboderne og rundt langs Sydamager til Dragør er udpeget som 

skaldyrsvand og er som sådant underlagt miljøkvalitetskrav i bekendtgørelse om kvalitetskrav for 

 
5 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Direktivet er implementeret i 
dansk lovgivning ved Miljøministeriets bekendtgørelse 408 af 1. maj 207, med senere ændringer, om udpegning og 
administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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skaldyrvande7. De relevante kvalitetskrav i denne bekendtgørelse er, at koncentrationerne af arsen 

(As), cadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kviksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn) ikke 

må overstige de generelle marine kvalitetskrav, der gælder i bekendtgørelse 1022/20108. I 

bekendtgørelsen er der desuden krav til effekter af udledning af kølevand. Denne må ikke øge 

vandtemperaturen i de berørte vande med mere end 2°C i forhold til uberørte nærliggende 

områder. 

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af det 

udpegede skaldyrvand ud for Vestamager. 

3.4.3 Fredninger 

Tre større fredninger ligger i nærheden af Avedøreværket: Vestvolden, Kalvebodkilen og 

Kystområdet Sydamager. 

Vestvolden er en del af Københavns gamle befæstning. Det 14 km lange og 100 meter brede 

voldanlæg ligger som en grøn korridor fra Utterslev Mose i nord til Avedøre Holme i syd. 

Hovedformålet med fredningen af Vestvolden er at sikre de kulturhistoriske værdier, der knytter sig 

til området. 

Kalvebodkile-fredningen omfatter i alt ca. 3.000 ha, herunder strandenge, strandoverdrev, overdrev 

og skov på Vestamager samt mindre arealer ved København Valby og Hvidovre. Formålet med 

fredningen er at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de biologiske og landskabelige 

værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i 

området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. 

Kystområdet Sydamager omfatter 385 ha landareal og 935 ha på søterritoriet. Fredningens 

hovedformål er at beskytte de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier i kystområdet 

på Sydamager, og at forbedre mulighederne for områdets anvendelse til fritidsaktiviteter.  

Det fredede kystområde på Sydamager er stort set sammenfaldende med den sydlige del af Natura 

2000-område nr. 143 "Vestamager og havet syd for". 

Projektet er ikke i konflikt med fredningsformålene for de tre fredninger. 

3.4.4 De kystnære dele af byzonen 

Kommunalbestyrelsen skal for de kystnære dele af byzonen vurdere de fremtidige 

bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den 

kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til 

naturinteresser på de omgivende arealer, og at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, 

herunder havne, samt at offentligheden sikres adgang til kysten.  

Denne vurdering skal gennemføres i forbindelse med udarbejdelse af nyt Kommuneplantillæg. Når 

det er Miljøstyrelsen, der udarbejder et kommuneplantillæg, er det Miljøstyrelsen, der har 

vurderingspligten.  

Avedøreværket er afhængigt af tilførsel af brændsel ad søvejen og store til- og fraførsler via 

vejnettet. Den kystnære placering i byzone tæt på det overordnede vejnet, er således velbegrundet. 

De visuelle vurderinger i VVM-redegørelsen godtgør, at det ansøgte projekt ikke ændrer på 

områdets grundkarakter af industrielt område, ligesom anlæggets samlede ”profil” i kystlandskabet 

ikke ses at blive væsentligt ændret. 

Projektet ændrer ikke på offentlighedens adgangsforhold i området. 

 
7 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 38 af 19. januar 2011 om kvalitetskrav for skaldyrvande. 
8Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer.  
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3.4.5 Region Hovedstadens udviklingsplan 

Det fremgår af Region Hovedstadens udviklingsplan, at Hovedstadsregionens største udfordringer i 

forhold til luftforurening og klimaforandringer er:  

› At mindske partikel- og kvælstofforureningen 

› At mindske CO2-udledningen ved at nedbringe anvendelse af fossilt brændsel som kul, olie og 

naturgas. 

Målsætningen i udviklingsplanen for luftforureningen er at reducere partikelforureningen og 

kvælstofudledningen til minimum EU`s grænseværdier og herigennem nedbringe antallet af 

luftvejsrelaterede sygdomme. Tilsvarende er målet at mindske udledningen af CO2 med mindst 20 

% i 2015 i forhold til i dag, så internationale klimaaftaler kan overholdes.  

Region Hovedstadens udviklingsplan mht. partikel- og kvælstofudledningen er knyttet til at 

begrænse udledningen af kvælstofoxider og partikler. 

I planens ”løsninger til forbedring af luftforureningen og de tilhørende klimaændringer” indgår ikke 

luftforurening fra kraftværker. 

Det bør dog påpeges, at det af VVM-redegørelsen fremgår, at brændselsomlægningen er med til at 

reducere CO2-udledningen.  

3.4.6 Andre sektorplaner 

Der er ingen indikationer på, at en ændret brændselsomlægning kan komme i konflikt med 

kommunens løbende sektorplanlægning. Det drejer sig om affaldsplanlægning, 

spildevandsplanlægning, vandforsyningsplanlægning eller indsatsplanlægning over for 

grundvandsforurening. Affalds- og spildevandsforhold behandles i VVM-redegørelsen. 
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