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Att: Peter Lund Christensen, Rambøll 

1. oktober 2019 
Sagsbeh.: NKJ 

J.nr.: 0.1.16.04-G01-1-19 
Niels Kaalund Jensen (nije01) 

Vej, Park og Miljø 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk

Telefon: 38212121 
E-mail: nije01@frederiksberg.dk

Telefontid 
Mandag-Torsdag: 10-14 
Fredag: 10-13 

Selvbetjening 
www.frederiksberg.dk

Personlig henvendelse 
Kun efter aftale 

Matr. nr. 26da af Frederiksberg. Start-up city. Udkast til afgørelse om 
ikke VVM –pligt i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og pro
grammer og af konkrete projekter (VVM) - § 21. 

Baggrund og lovgivning 

Bygherren har 8. august 2019 indsendt ansøgning i henhold til lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og om konkrete projek

ter (VVM) af 25 oktober 2018. Ifølge lovens § 18, 19 skal Bygherren 

før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af bilag 

1 og 2 indgive en skriftlig ansøgning om projektet til den myndig

hed, der skal behandle ansøgningen (her Frederiksberg Kommune). 

Projektet vurderes at være omfattet af lovens bilag 2 pkt. 10, Infra

strukturanlæg, 10b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelsen 

af butikscenter og parkeringsanlæg. Et projekt omfattet af bilag 2 

må ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. lovens § 17, skriftligt har 

meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig 

indvirkning på miljøet, jf. § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på 

grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt 

et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om miljøvurdering 

og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til 

kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resul

taterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på 

miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen. Stk. 2. Afgø

relsen skal begrundes med hovedårsagerne til afgørelsen og hen

visning til de i bilag 6 opførte relevante kriterier. Begrundelsen for 

en afgørelse om, at et projekt ikke er omfattet af krav om miljøvur

dering, skal endvidere anføre særkender ved projektet eller anføre, 

hvilke foranstaltninger der påtænkes truffet for at undgå eller fore

bygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige ind

virkninger på miljøet, hvis bygherren har fremlagt en beskrivelse 

efter § 19, stk. 2. 

Projektbeskrivelse 

Bygherren ønsker at opføre en bygning på matr. nr. 26 da, Finsens

vej 12, 2000 Frederiksberg. Det samlede areal for byggeriet udgør 

ca. 15.700 m2. Mod TEC (nordøst for området) vokser bygningen i 

højde med en enkelt bygning (tårn) på op til 13 etager. Der etableres mindre butikker, 
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madmarked på op til i alt 1000 m2 i stueetagen. 2-4 etage indrettes til kontorerhverv. Der 

etableres café-restaurant i stueetagen og på toppen. Under terræn etableres et 2-etages 

parkeringshus med plads til op til ca. 100 parkeringspladser. Der etableres en stibro over 

Metroen med forbindelse til TEC (uddannelsesinstitution). I forbindelse med projektet og 

realisering af lokalplan 217 er der indgået en udbygningsaftale, der blandt andet en om

bygning af Finsensvej med henblik på optimering af trafikafviklingen. Lokalplan 217 fast

sætter rammerne for projektet.  

Relation til øvrig lovgivning 

Projektet er omfattet af lokalplan 217. Bygherren har indgivet byggeansøgning og indgivet 

ansøgning i henhold til lov om forurenet jord, §8, til udførelse af bygge- og anlægsarbejder 

på området.  

Til grund for afgørelsen forelægger følgende dokumenter; 

• VVM ansøgning af 8. august 2019 med bygherrens/anmelders underskrift 

• VVM ansøgning af 8. august 2019 med Miljøafdelingens bemærkninger og vurderin

ger af projektet 

• Projektbeskrivelse af 15. marts 2019 

• Lokalplan 217 med tilhørende miljøscreening 

• Støj (og vibrationer) fra anlægsarbejdet af 8. august 2019 

• Redegørelse for jordforurening af 8. december 2017 

• Redegørelse for klimatiltag og grønne tiltag 

• Redegørelse for vindforhold af 21. december 2017 

• Vurdering af trafik-, metro-, og ekstern støj af 18. dec. 2017 

• Turrater og trafikbelastning af 18. dec. 2017 

Vej-, Park-, og Miljøafdelingens samlede vurdering og afgørelse 

Vej-, og Park, og Miljøafdelingen (VPM) træffer hermed, jf. lovens §21 afgørelse om, at 

projektet kan gennemføres uden miljøvurdering og VVM-tilladelse. VPM lægger i sin afgø

relse vægt på, at bygherre med sin ansøgning og medfølgende notater har dokumenteret, 

at projektet – med de i projektet indbyggede afværgende foranstaltninger, og på de i lov

givningen stillede krav, kan gennemføres uden væsentlig påvirkning på miljø og omgivel

ser. Der er i vurderingen blandt andet lagt til grund, at der er tale om en bebyggelse i et i 

forvejen tæt og højt udbygget bymæssig område, og at projektet omfatter et mindre areal 

lokalt på Frederiksberg. I anlægsfasen vil støj og vibrationer for omgivelserne blive be

grænset ved anvendelse af BAT (f.eks. brug af sekantvægge til indfatningen) samt fokus på 

overholdelse af Frederiksberg Kommunens forskrift for begrænsning af støj- og støvgener 

fra bygge- og anlægsarbejder. Kommunens vurderer at driften (efter opførelsen) ikke vil 

give anledning til væsentlige (negative) påvirkninger af omgivelserne.  Madboder og detail

virksomheder er reguleret i miljøbeskyttelses § 42 og vil forebyggende være omfattet af 

kommunens miljøforskrift for caféer og restaurationer. Kommunen lægger desuden vægt 

på, at der i tilknytning til projektet er udarbejdet særskilt dokumentation for at trafikfor

hold, støjforhold (fra trafik og virksomheder), visuelle forhold (skyggediagrammer) og vind

forhold ikke vil påvirke omgivelserne i væsentlig negativt omfang.  

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 49, 

stk. 1. Klagen skal indgives senest 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen 

jf. § 51. Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og i øvrigt enhver med retlig inte

resse i sagens udfald. Derudover landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte

resser inden for arealanvendelsen (på betingelse af at foreningen eller organisationen har 

vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen 

repræsenterer mindst 100 medlemmer). Klage skal indgives via klageportalen, som er at 

finde på forsiden af https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der 

kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at 

blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til 

den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodnin

gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt an

modningen kan imødekommes. 

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information 

om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra meddelelse af afgørel

sen. 

Offentlig bekendtgørelse 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Frederiksberg Kommunens hjemmeside. 

Venlig hilsen 

Niels Kaalund Jensen  

Civilingeniør/Miljøkonsulent 

BILAG; VVM-ansøgning af 8. august 2019 med kommunens bemærkninger/vurderinger 
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