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Nr Dato Navn Adresse Postnr

4 fre. 30. sep. kl. 16.07 By og Havn Nordre Toldbod 7 1259

3 tirs. 27. sep. Kl. 11.14 Metroselskabet Metrovej 5 2300

2 fre. 09. sep. kl. 13.24 Trafikstyrelsen Carsten Niebuhrs Gade 43 1577

1 fre. 30. sep. kl. 11.17 Inger Hutters Ribegade 18, 3tv 2100



Svar til: Høring 58427 af: Inger Hutters
APPLICATION DATE
30. september 2022

SVARNUMMER
1

INDSENDT AF
Inger Hutters

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Østerbro Havnekomité

BY
København Ø

POSTNR.
2100

ADRESSE
Ribegade 18, 3tv

HØRINGSSVAR

Naboorientering vedr. midlertidig overskridelse af kote +3,0 på jorddepot, Ydre Nordhavn.

Bemærkninger fra Østerbro Havnekomité.

Gennem mange år, har vi, naboerne i Nordhavn og på Østerbro, været voldsomt generet af
jordtransporten til Ydre Nordhavn.

Store lastbiler med jord har støvet, støjet og været farlige for andre trafikanter på vejene gennem
tætbefolkede områder.  Vi havde forstået, at det nu ville stoppe, og er derfor overraskede over
ansøgningen om dispensation, så det bliver muligt at deponere jord op til kote +30 i et nyt område. Vi
havde fået en forståelse af, at man ville fredeliggøre ydre Nordhavn og udvikle en Naturpark
Nordhavn.

Der står i skrivelsen, at dispensationen er betinget af, om der findes grønbroget tudse i området. Hvis
man går ind på GBIF, der samler registreringer af  fund af grønbroget tudse, vil man se, at der er
markeret fund i det indtegnede område.

Det regner vi med, at  I respekterer.

Vi er klar over, at I som forvaltning  følger  lokalplanerne for Ydre Nordhavn.

Men vi er blevet opmærksomme på , at der efter en nabohøring fra 1. april 2022, som vi desværre
først nu har set,  er blevet givet tilladelse til  anlæg af 50.000 m2 stort jordbehandlingsanlæg vest for
krydstogtterminalen.

Det ser ud til, at beslutningen er taget i forvaltningen og ikke har været behandlet i TMU og at
Østerbro Lokaludvalg ikke har været inddraget.

Der er, så vidt vi kan se, tale om et anlæg, der skal håndtere bygge- og anlægsaffald. Det vi ved om
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virksomheden RGS Nordic, er at virksomheden får nedrivningsmateriale, som knuses og genbruges i
f.eks veje. Vi er blevet oplyst om, at  næsten al materiale, der behandles i RGS Nordic transporteres
både til og fra virksomheden  med lastbiler, der kører  gennem Nordhavn og bl.a. Østerbro.

Virksomheden er derfor  helt fejlplaceret.

Vi vil derfor opfordre til, at der ske en genbehandling af tilladelsen på politisk niveau og at  Østerbro
Lokaludvalg naturligvis bliver inddraget.

26.9.2022     Inger Hutters,  formand for Østerbro Havnekomité.



Fra:

Til:

Cc:

Emne:

Dato:

Vibeke Cedervall

SV: Naboorientering vedr. midlertidig overskridelse af kote +3,0 på jorddepot, Ydre Nordhavn - Høringen 
slutter 30.09.2022

9. september 2022 13:24:58

Trafikstyrelsen har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Nabila Nawa

Fuldmægtig

Juridisk Sekretariat

Trafikstyrelsen

Danish Civil Aviation and Railway Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V 

www.trafikstyrelsen.dk

Fra: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk> 

Sendt: 9. september 2022 10:59

Til:

Emne: VS: Naboorientering vedr. midlertidig overskridelse af kote +3,0 på jorddepot, Ydre 
Nordhavn - Høringen slutter 30.09.2022

Fra: Vibeke Cedervall <vibced@kk.dk> 

Sendt: 9. september 2022 10:25

Emne: Naboorientering vedr. midlertidig overskridelse af kote +3,0 på jorddepot, Ydre Nordhavn

- Høringen slutter 30.09.2022

Til orientering

Vedhæftet naboorientering vedr. midlertidig overskridelse af kote +3,0 på jorddepot, Ydre

Nordhavn og bilag.

Frist for dit svar

Du skal sende dine bemærkninger senest den 30. september 2022.

I høringsperioden kan du sende dine bemærkninger til

https://blivhoert.kk.dk/node/58427

Med venlig hilsen

Vibeke Cedervall

Sekretær

Byplan Vest
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_________________________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion

Njalsgade 13, 4. sal, 4006 

2300 København S

Mobil 2399 0616

E-mail vibced@kk.dk

EAN 5798009809452

mailto:vibced@kk.dk
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Metroselskabet I/S 
Metrovej 5 

DK-2300 København S 

m.dk 

Metroselskabets bemærkninger til naboorientering vedr. midlertidig 

overskridelse af kote +3,0 på jorddepot i Ydre Nordhavn 

Kommunens sagsnr.: 2022-0248562 

Metroselskabet har den 9. september 2022 modtaget anmodning om udtalelse i 

forbindelse med naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan nr. 443 til 

midlertidig deponering af jord til kote +30,0 i en periode frem til 2030. 

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og området til deponering 

af jord vil ikke påvirke de planlagte metrolinjeføringer. Selskabet skal dog gøre 

opmærksom på, at der frem til 2030 vil være metroarbejdsplads i området og 

byggepladsaktiviteterne kan derfor forventes øget i området op til jorddepotet.  

Metroselskabet har ingen yderligere bemærkninger. 

Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes 

henvendelse til Metroselskabet, Naboer & Ejendomme på mailadressen 

byggeprojekt@m.dk.  

Med venlig hilsen 

Matilde Basse Poniewozik 

Naboer & Ejendomme 

T 

E 

+45 3311 1700

m@m.dk

2022-09-27 

CR-X-3P-CRNH-26-0022/MABP 

Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen      
Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion 
Byplan Nord 
Njalsgade 13 
Postboks 348 
2300 København S 

Brevet er fremsendt pr. mail til parc@kk.dk 
Att.: Mikkel Meyer 
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Fra: TMFKP PARC

Til: TMFKP PARC Byplankontorerne

Emne: VS: Høringssvar - Naboorientering vedr. midlertidig overskridelse af kote +3,0 på jorddepot, Ydre Nordhavn
(sag 2022-0248562-15)

Dato: 3. oktober 2022 08:35:42

Vedhæftede filer: Hoveddokument.pdf
bilag-jorddepot-aug-2022.pdf

Fra: Anders Riiber Høj 

Sendt: 30. september 2022 16:07

Til: TMFKP PARC <parc@kk.dk>

Emne: Høringssvar - Naboorientering vedr. midlertidig overskridelse af kote +3,0 på jorddepot,

Ydre Nordhavn (sag 2022-0248562-15)

Til Teknik- og Miljøforvaltningen

Tak for naboorienteringen af 9. september 2022 om dispensation til midlertidig deponering af

jord til kote + 30 meter på del af depotet for forurenet jord i Ydre Nordhavn. By og Havn I/S er

ejer af arealet.

By og Havn I/S er indforstået med den ansøgte dispensation, men gør dog opmærksom på, at

den konkrete tidsplan for afvikling af jorddepotet fremgår af en gældende aftale af 14. april 2021

mellem By og Havn I/S og Københavns Kommune om mellemdeponering af forurenet jord. B&H

og KK er i dialog om en eventuelt revision af denne aftale.
Med venlig hilsen / Best regards
Anders Riiber Høj
Myndighedskoordinator
Anlæg

HENT VISITKORT
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
www.byoghavn.dk
Tlf: +45 3376 9800
CVR: 30823702
EAN: 5798009800107
SENESTE NYHEDER
By & Havns behandling af oplysninger
By & Havn ønsker størst mulig åbenhed i selskabets behandling af sager.
By & Havn er omfattet reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, og det er kun oplysninger omfattet af 
undtagelsesbestemmelserne i loven, som kan undtages for en aktindsigt.
By & Havn behandler persondata for borgere, kunder, ansøgere osv. Vi lægger vægt på en tryg behandling af persondata, og du 
kan altid bede om indsigt i de personoplysninger, som omhandler dig.
På vores hjemmeside kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger – www.byoghavn.dk/persondata

4

mailto:parc@kk.dk
mailto:TMFKPPARCByplankontorerne@tmf.kk.dk
https://webmail.byoghavn.dk/vcf/ARH.vcf
http://www.byoghavn.dk/
http://www.byoghavn.dk/nyheder/
http://www.byoghavn.dk/persondata

	Forside-jorddepot-aug2022 - Kopi
	forside af Høringssvar jorddepot Ydre Nordhavn aug 2022 
	Ark1

	1a - havnekomite
	1 - Trafikstyrelsen
	2 - Metroselskabet
	3 - By og Havn

