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Vedr.:

Klage over miljøgodkendelse af
Vestegnens Nedrivning Aps på Speditørvej 11, 2450 Kbh SV

Foreningen Det Grønne Knæ vil hermed klage over, at der i miljøgodkendelsen til Vestegnens Nedrivning
Aps fra den 5. februar 2013 er givet lempelige støjvilkår i forhold til de vejledende støjgrænser – og at
CMB nu har valgt at fastholde den oprindelige miljøgodkendelse:
”CMB meddelte miljøgodkendelse til Vestegnens Nedrivning Aps på Speditørvej 11 d. 5. februar 2013.
CMB har, på baggrund af en vurdering af den konkrete virksomhed, givet lempelige støjvilkår i forhold
til de vejledende støjgrænser. CMB har givet tilladelse til, at virksomheden kan støje op til 70 dB i skel
til det rekreative område Tippen, hvor den vejledende støjgrænse ligger på 40 dB.”
(citat fra ” http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/natur-miljoe-ogaffald/annonceringsportalen).
Det Grønne Knæ mener ikke, at denne afgørelse er sket på korrekt grundlag, idet vi ikke mener, at der er
taget hensyn til områdets karakter og funktion i denne afgørelse. Kravet til støj bør følge den vejledende
grænse på 40 dB.
Naturområdet Sydhavnstippen rummer et rigt fugle- og dyreliv og er et vigtigt rekreativt område uden
larmende aktiviteter, som bruges af mange borgere – også i hverdagene. Af samme grund vil den
kommende Genbrugsstation Sydhavn få støjafskærmning ind mod naturområdet. Speditørvej 11 ligger
imidlertid endnu tættere på naturområdet end genbrugsstationen kommer til.
I Miljøgodkendelse af skrotplads hos Vestegnens Nedrivning Speditørvej 11, 2450 København SV februar
2013, som er den miljøgodkendelse CMB nu fastholder, står der under pkt. 2.2. Støj:
”Som området pt. er, er der ingen støjfølsomme naboer. Københavns Kommunes planer for området er at
der en gang skal etableres beboelse, men den nuværende udbygningstakt tilsiger, at der ikke bliver
bebygget på arealerne inden 2023.” (vores understregning).
Dette er, som det fremgår af ovenstående ikke korrekt.

I foråret 2013 fik vi via Kgs. Enghave Lokaludvalg at vide, at CMB ville udarbejde en revideret
Miljøgodkendelse med skrappere støjkrav. Derfor valgte vi ikke at klage over Miljøgodkendelsen på det
tidspunkt.
Det Grønne Knæ er en lokal forening, som arbejder for at bevare og udvikle de grønne områder i
Sydhavnen (Kgs. Enghave).

Med venlig hilsen
Ann Vikkelsø,
formand for Det Grønne Knæ
og medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg for Det Grønne Knæ
Ann Vikkelsø
Straussvej 16 st.th.
2450 Kbh. SV
annv@kmek.dk
tlf. 2991 0251

