
FORUDGÅENDE HØRING 
OM SUPPLERENDE VVM 
FOR METRO TIL NORDHAVN
Borgerrepræsentationen besluttede i 
2012 at bygge en metro til Nordhavn 
som en afgrening på Cityringen og 
vedtog efterfølgende i februar 2013 en 
VVM-redegørelse for denne. Den 22. 
maj 2014 har Borgerrepræsentationen 
godkendt, at Metroselskabet indgår 
kontrakter for byggeriet af metro til 
Nordhavn.

Metroselskabet har anmodet Københavns 
Kommune om at udarbejde en supple-
rende VVM for metro til Nordhavn. 
Baggrunden er, at Folketinget den 11. 
juni 2014 har vedtaget en ændring af Lov 
om en Cityring, der giver mulighed for 
udvidet arbejdstid samt forbedrede kom-
pensations- og genhusningsmuligheder 
til naboerne på Cityringen. En supple-
rende VVM er en forudsætning for, at 
denne regulering også vil kunne udbre-
des til metro til Nordhavn.  Københavns 
Kommune har besluttet at udarbejde en 
supplerende VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen vil skulle ligge til 
grund for en bekendtgørelse fra Transport-
ministeriet, hvor bl.a. de konkrete støj-
grænser for byggeriet af metro til Nord-
havn samt kompensation til naboerne vil 
blive fastlagt. Herved vil byggeriet af metro 
til Nordhavn være reguleret på samme vis 
som Cityringen. 

Den supplerende VVM-redegørelse vil 
beskrive de miljøpåvirkninger, som æn-
dres væsentligt i forhold til det, der er 
beskrevet i VVM-redegørelsen for me-
tro til Nordhavn fra 2013. 

Det forventes at gælde følgende
miljø  forhold:
•	 Støj
•	 Vibrationer	
•	 Trafik
•	 Mennesker,	sundhed	og	samfund

KOM MED DINE IDÉER OG 
FORSLAG SENEST 
DEN 8. AUGUST 2014
Har du idéer og forslag til, hvilke miljø-
forhold og vurderinger der bør indgå i 
den supplerende VVM-redegørelse, så 
send dem til os på:

Københavns Kommunes høringsportal: 
www.blivhoert.kk.dk

Eller med almindelig post til:
Københavns Kommune 
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Rådhuset, 1599 København V.

Mærk mailen/kuverten:
”Supplerende	VVM	for	Metro	til	Nordhavn	
– forudgående høring”
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HVAD SKER DER EFTER 
HØRINGEN?
På baggrund af den forudgående høring 
udarbejdes et forslag til VVM-redegørelse 
samt en hvidbog over de indkomne hø-
ringssvar. VVM-redegørelsen og hvid-
bogen behandles i Borgerrepræsentationen 
i efteråret. Herefter sendes VVM-rede-
gørelsen i offentlig høring i to måneder. 
VVM-redegørelsen forventes sammen 
med høringssvarene at blive forelagt 
Borgerrepræsentationen til endelig vedta-
gelse ultimo 2014.

VIL DU VIDE MERE
Se	 Borgerrepræsentationens	 beslutning	
om VVM for metro til Nordhavn på
www.kk.dk. 
Klik på ”Om kommunen”, ”Dagsordner 
og referater”, ”Borgerrepræsentationen” 
og	 find	 beslutningsreferatet	 fra	 mødet	
den 7. februar 2013 samt 22. maj 2014.
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