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1. OFFENTLIG FREMLÆGGELSE 

Naturstyrelsen, Roskilde offentliggør hermed: 
 

• Forslag til Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport 
• VVM redegørelse og miljørapport af udbygningen af Panum komplekset inkl. ikke tek-

nisk resume 
• Udkast til VVM tilladelse til Panum komplekset 

 
Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 27. juli til den 21. september 2011, og annonce-
res den 27. juli i hhv. Østerbro Avis og Nørrebro-Nordvest Bladet.  
 
Materialet kan ses hos Naturstyrelsen på www.naturstyrelsen.dk og på www.PlansystemDK.dk. 
 
Hvis du mener, at forslaget bør ændres eller i øvrigt har bemærkninger til forslaget, kan disse 
sendes til Naturstyrelsen, Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, med angivelse af jour-
nalnummer Nst-131-00087 eller med e-mail til ros@nst.dk. 
 
Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM redegørelsen skal være 
Naturstyrelsen, Roskilde i hænde senest den 21. september 2011 for at indgå i den endelige 
vurdering af om projektet kan gennemføres efter VVM-reglerne.  
 
Kommentarer, der skal indgå i den videre planlægning, skal fremsendes skriftligt.  

1.1 Den videre proces 
Når den 2. offentlighedsfase af nævnte forslag er afsluttet, vil de indkomne forslag, indsigelser 
og bemærkninger blive behandlet af Naturstyrelsen, Roskilde. Der vil efterfølgende blive udar-
bejdet en sammenfattende redegørelse, som sendestil udtalelse i Københavns Kommune. Heref-
ter beslutter Naturstyrelsen, Roskilde om et endeligt kommuneplantillæg og VVM tilladelse 
skal udstedes. I givet fald vil Københavns Kommune herefter kunne vedtage lokalplanen for 
området. 
 
Kommuneplantillægget kan efter udstedelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver 
med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 
som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bruger-
interesser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. 

1.2 Læsevejledning 
Materialet består af et forslag til kommuneplantillæg med resume af miljøvurderingen, en 
VVM-redegørelse og miljøvurdering med et ”ikke-teknisk resume”, Endvidere er vedlagt et 
udkast til VVM tilladelse af anlægget, udarbejdet på grundlag af VVM redegørelsen. 
 
VVM-redegørelsen/miljøvurderingen indeholder selve beskrivelsen af virksomheden og en 
vurdering af miljøkonsekvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen/miljøvurderingen og 
VVM tilladelsen bygger på de oplysninger, bygherre har tilvejebragt i forbindelse med anmel-
delsen af anlægget jf. VVM reglerne. 
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HVIS DU ØNSKER AT DELTAGE I DEBATTEN 
 

Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST) indkalder i forbindelse med denne offentliggø-
relse til borgermøde:  
 

Tid: den 25. august fra kl. 19-22 
Sted: Den lille mødesal/sofastuen – lokale 5.1.07-08 (følg skiltning fra indgangen) 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Blegdamsvej 3B (Panum instituttet) 
 

Du kan endvidere sende indsigelser og bemærkninger om forslag til Kommuneplantillæg og 
VVM redegørelse til: 
 

Naturstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7 – 11 

4000 Roskilde 
 

Senest den 21. september 2011 
 

HUSK 
 

Anfør venligst navn og adresse på brevet 
samt journalnummer: NST-131-00087 

 
Der er flere oplysninger om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside: 

www. Naturstyrelsen.dk 
eller på 

www.plansystemdk.dk 
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2. FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

2.1 Hvad er et kommuneplantillæg 
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantil-
læg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til 
realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende 
kommuneplanlægning, som bl.a. udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal sammen-
fatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen blandt andet 
gennem udstedelse af retningslinjer og rammer. De centrale emner er udformning af byområder, 
placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. 
I kommuneplanen fastlægges Kommunalbestyrelsens politik for byernes – og kommunens øvri-
ge områders udvikling.  

2.2 Hvad er VVM 
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. 1515 af 15/12/2010.  
 
Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne 
på miljøet, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den 
måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for at træffe de miljømæssigt bedste 
beslutninger forud for den endelige realisering af projektet. 
 

• VVM redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virk-
ninger på:  

• Mennesker, fauna og flora  
• Jordbund, vand, luft, klima og landskab 
• Materielle goder og kulturarv 
• Samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan dan-
ne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemfø-
relse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til kommuneplanen. Kommune-
plantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen.  
 
I dette tilfælde varetager miljøministeriets lokale landsdelscentre opgaven, da bygherren er sta-
ten. Dette betyder, at VVM og plankompetencen overgår til staten (Naturstyrelsen). Naturstyrel-
sen, Roskilde varetager således ved udbygningen af Panum Komplekset kommunalbestyrelser-
nes opgaver og beføjelser. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter 
derfor Naturstyrelsens accept. 

2.3 Hvad er Miljøvurdering 
Planlovens VVM-regler er affødt af et EU direktiv fra 1985, der drejer sig om miljøvurdering af 
konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en æn-
dring af planlovgivningen i 1989. Herudover findes yderligere et EU-direktiv om miljøvurde-
ring af planer og programmer fra 2001 Direktivet er omsat til dansk lov i Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse 936 af d. 24. 09.2009.  
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I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med 
en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende 
kommuneplan. 
 
Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen og, at 
planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesni-
veau. 
 
Der skal udarbejdes en miljørapport til miljøvurdering af kommuneplantillægget. Der er ikke 
særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af sammenfald med kra-
vene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombineret VVM-redegørelse og 
miljørapport. Den samlede rapport kaldes Miljøredegørelse.  
 
De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, men ikke 
i VVM-reglerne, omhandler væsentligst: 
 

1. En beskrivelse af planens/programmets mere strategiske formål og forbindelser med 
andre relevante planer 

 
2. Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af 

planens miljømæssige påvirkninger 
 

3. Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af 
planen - både i idefasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderingen) og inden der 
træffes endelig afgørelse om planen 

 
Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere direkte henvist til, at 
vurderingerne skal relateres til internationale beskyttelsesmål og -regler, herunder især EU’s 
habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og 
plante- og dyrearter.  
 
Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og menneskers 
sundhed.  

3. REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG 

3.1 Baggrund 
Med baggrund i et ønske om at styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet på Panum Komplek-
set, ønsker Universitets og Bygningsstyrelsen, i samarbejde med Københavns Universitet, at 
udbygge det eksisterende Panum med laboratoriefaciliteter, undervisningsfaciliteter, auditorier 
og kantinefaciliteter. 
 
Panum er beliggende på matrikel 925, Udenbys Klædebo Kvarter, København og er en del af 
Københavns Universitets Nørre Campus, som udover det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
rummer en række andre videnskabelige fakulteter og vidensinstitutioner. Samlet betegnes om-
rådet Vidensbydel Nørre Campus. Udbygningen skal medvirke til at fremme synergien mellem 
vidensinstitutioner, erhverv og byliv. 



UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET 
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

7 

 
Panum-komplekset ligger i en trekant og grænser mod vest op til Nørre Allé og De Gamles By, 
mod Nordøst op til Tagensvej og Rigshospitalet, mod sydøst op til Blegdamsvej og boligområ-
der på indre Nørrebro og mod syd flankeres arealet af Johannes Kirke og Sankt Hans Torv. 
 

 
Figur 1. Panum grundens placering mellem Tagens-
vej, Nørre Alle og Blegdamsvej. 

3.2 Projektet 
En projektkonkurrence om udbygningen af Panum-komplekset blev lanceret i juni 2010. Kon-
kurrencen blev vundet af et rådgiverteam med arkitektfirmaet C.F. Møller i spidsen. Projektfor-
slaget blev offentliggjort november 2010. 
 
Projektet kommer til at omfatte følgende: 
 

• En max. 75 m høj laboratoriebygning inklusive kælder på i alt 30.000 m2 

• Mellembygning (Indgangsparti og kantine) og undervisningsfaciliteter på i alt ca. 5000 
m2 

• Auditorier på ca. 1.500 m2    
• Cykelkælder på ca. 1.400 m2 

 
Udbygningen vil bestå af en stjerneformet underbygning, hvorfra laboratoriebygningen rejser 
sig. Byggeriet erstatter 9000 m2 af de eksisterende bygninger, der rives ned før byggeriet sættes 
i gang i 2012. 
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Figur 2. Den planlagt opførte laboratoriebygning på byggefeltet. Tegning fra projektforslaget. 

 
Laboratoriebygningen vil få 16 etager over jorden og én kælderetage og en højde på 75 meter 
(kote 83,5 m) 
 
Den totale bygningsmasse bliver ca. 130.000 m3.  
 
Den samlede udbygning forventes at dække et areal på 7.500 m2 af den samlede Panum-grund 
på 69.349 m2. Arealerne udenom nybyggeriet vil blive indrettet som en campuspark, der forbin-
der det nye Panum med de eksisterende bygninger og de øvrige institutioner i området. Parken 
indrettes med beplantning, stier, terrasser, cykelsti og gangsti.  
 
Det færdige byggeri skaber 600 nye arbejdspladser – på længere sigt forventes den endelige 
kapacitet at være 900 nye arbejdspladser. Det samlede Panum kompleks vil totalt set omfatte 
4.800 medarbejdere og studerende. 
 
Alle parkeringspladser på terræn nedlægges og den eksisterende parkeringskælder vil efter ny-
indretning indeholde 450 parkeringspladser.  
 
Der etableres 800 nye cykelparkeringspladser. Indretningen af arealerne omkring bygningerne 
er fortsat under planlægning. Et næsten endeligt udkast af d. 25. maj 2011 fremgår af nedenstå-
ende oversigtstegning: 
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Figur 3. Den rumlige fordeling af laboratoriebyggeriet inden for byggefeltet 
 

3.3 Byggeriet VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning 
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med en VVM-redegørelse er at 
give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om pro-
jektets realisering. Naturstyrelsen, Roskilde har den 22. december 2010 modtaget Universitets- 
og Bygningsstyrelsens VVM - anmeldelse vedrørende udbygningen af Panum komplekset. An-
meldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.  
 
Det anmeldte projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11a "Anlægsarbejder i by-
zone, herunder butikscentre og parkeringspladser”. 
 
Naturstyrelsen, Roskilde har den 28. marts 2011 på baggrund af en VVM screening vurderet, at 
byggeriet er VVM - pligtigt. 
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Der har i perioden 13. april – 11. maj 2011 været gennemført en offentlig idefase, hvor offent-
ligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges inden pro-
jektet realiseres. Der er ikke indkommet forslag og ideer til projektet ved idefasens ophør. På 
baggrund af Naturstyrelsens gennemgang af projektet, er Universitets- og Bygningsstyrelsen 
blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet 
samt forhold afgrænset i forbindelsen med screeningsfasen.  
 
De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM redegørelsen, vurderes at være knyttet til 
de mulige påvirkninger i byggeriets anlægsfase samt påvirkninger fra det færdige byggeri på 
hhv. visuelle, kultur- og trafikmæssige konsekvenser. Herudover behandles alle miljøforhold, 
der kan siges i et eller andet omfang at kunne påvirkes af anlægget. Naturstyrelsen, Roskilde 
finder, at redegørelsen udgør et kvalificeret grundlag for at kunne vurdere, om projektet påvir-
ker miljøet væsentligt. 

3.3.1 VVM tilladelse 
Der udarbejdes en VVM tilladelse til gennemførelse af byggeriet, såfremt det vurderes, at pro-
jektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger. 
 
På baggrund af konklusionerne i VVM - redegørelsens miljøvurderingssafsnit 7.1 - 7.11 har 
Naturstyrelsen Roskilde udarbejdet vilkår for udbygningens anlægs- og driftsfaser. Vilkårene 
meddeles bygherre i en VVM tilladelse og sikrer, at de miljømæssige påvirkninger af udbyg-
ningen ikke er væsentlige. 
 
Udkast til VVM tilladelsen offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg og VVM 
redegørelse. VVM tilladelsen udstedes umiddelbart efter Naturstyrelsen Roskilde har udstedt 
endeligt kommuneplantillæg for Panum komplekset 

3.4 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 
Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommuneplantil-
lægget i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurderes. Et 
resume af miljørapporten er vedlagt dette kommuneplantillæg. 

3.5 Forhold til øvrig planlægning  

3.5.1 Landsplandirektiv/Fingerplan 2007 
I henhold til Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for Hovedstadsområ-
det, kan der planlægges for større kontorbyggeri, dvs. 1500 etagemeter inden for 600 meter fra 
en station. Dog kan større kontorbyggerier placeres inden for 1000 meter fra en station, hvis det 
kan redegøres for hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at 
sikre trafikale effekter samt hvis det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme. 
 
Der etableres metrostationer ved Nørrebros Runddel og Trianglen i 2018 med afstande på hhv. 
980 m og 908 m til Panum. 
 
Dertil kommer, at der planlægges etableret en højklasset busforbindelse fra Lyngbyvej til Nør-
report via krydset Nørre Allé/Tagensvej i 2013.  
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Udbygningen af den kollektive trafik (metro og busforbindelser) samt udbygningen af cykel-
parkeringsforhold i sammenhæng med gældende parkeringsforhold udenfor Panum grunden 
anses for at virke begrænsende for en øget biltrafik til og fra området. 

3.5.2 Regional udviklingsplan 
Den regionale udviklingsplan 2008 for Region Hovedstaden omfatter ikke forhold som vurderes 
at være relevante for nærværende kommuneplantillæg. 

3.5.3 Kommuneplan 2009 
Den gældende Kommuneplan 2009 for Københavns Kommune beskriver i relation til udbyg-
ningen af Panum-Komplekset indgåede partnerskaber med eksterne aktører inklusive Køben-
havns Universitet. Partnerskabet omfatter udviklingsstrategier for tre nye campusområder inklu-
sive Nørre Campus, hvor der gives mulighed for etablering af forskningsaktiviteter i højt bygge-
ri. 
 
De gældende rammer for områdetype O5, område til institutioner og skoler m.v. som omfatter 
Panum-Komplekset er følgende: 
 

• O5* - ”Panum-Instituttet”: Der kan opføres ny bebyggelse i området, men der afventes 
grundlag herfor fra grundejeren. 

 
• O5* - ”Nørre Campus”: Den maksimale bebyggelsesprocent 180. 
 

Det gælder generelt i Kommuneplan 2009 for områdetype O5, at den maksimale bygningshøjde 
er 24 meter, og, at bebyggelsesprocenten er 150.  
 
Der er d. 20. maj 2010 vedtaget et tillæg til Kommuneplan 2009 omfattende følgende rammer 
for Panum-grunden: 
 

• En parkeringsnorm på maksimal én parkeringsplads pr. 320 m2 
• En maksimal bebyggelsesprocent på 210 
• En maksimal bygningshøjde på 75 m indenfor det angivne byggefelt 
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Figur 4: Fra kommuneplan 2009, Københavns Kommune: Lokaliseringsprincipper. De angivne cirkler 
angiver en radius på 600 meter. 

 

Med dette kommuneplantillæg ændres de bestående retningslinjer og rammer til kommunepla-
nen. Afgrænsningen af rammeområde O5 Panum-Komplekset justeres således, at de svarer til 
rammekortet – figur 5.  

3.5.4 Lokalplan 
Projektområdet er omfattet af lokalplan nr.10, ”Panuminstituttet“ Indre Nørrebro, Bebyggelses-
regulerende bestemmelser, Offentlige formål. 
 
Lokalplanen er vedtaget af Københavns kommune d. 13. maj, 1980. 
 
Københavns Kommune udarbejder en ny lokalplan for området, som tager hensyn til de ændre-
de rammer i nærværende Kommuneplantillæg. 
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3.6 Øvrige bindinger 

3.6.1 Fredninger 
Den nærmeste fredning er Amorparken, som er beliggende nord for Tagensvej. Området berøres 
ikke; men udbygningens højeste kan anes fra arealet. På grund af synsvinkelen og det eksiste-
rende Panums bygninger ud mod Tagensvej, vil udbygningen set herfra ikke være markant. For 
en uddybning af visualiseringsforholdene henvises til VVM redegørelsens afsnit 7.1. 

3.6.2 Kystnærhedszonen  
Projektområdet ligger udenfor kystnærhedszonen for Øresund Set i sammenhæng med den øv-
rige arealanvendelse omkring byggeriet og storbyen som helhed, konkluderes det i øvrigt i 
VVM-redegørelsen, at projektet ikke vil have nogen betydning for bevarelsen af kyststræknin-
gerne langs Øresund eller oplevelsen af byen herfra. 
 
Visualiseringerne i VVM redegørelsens bilag 7 med tilhørende vurdering i afsnit 7.1. viser såle-
des, at udbygningen ikke er et væsentligt visuelt element i byens "skyline" set fra kysten. 

3.6.3 Natura 2000 og bilag IV arter 
 
De nærmeste Natura 2000 områder er følgende: 
Natura 2000 område: Afstand til projektområde: 

Område 139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov
  

12 km 

Område 141: Brobæk Mose og Gentofte Sø 5,5 km 

Område 142: Saltholm og omliggende hav 9 km 

Område 143: Vestamager og havet syd for
  

5,5 km 

Område 144: Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave 8,5 km 

 
Udbygningen vurderes ikke at påvirke områderne.  
 
Udbygningen vurderes ligeledes ikke at påvirke bilag 4 arter. Det er undersøgt og afvist at der 
er forekomst af flagermus i området. Dette beskrives nærmere i VVM redegørelsens afsnit 7.8.  
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4. KOMMUNEPLANTILLÆG 
 
Fremtidige planforhold: 

4.1 Retningslinjer og rammer 
Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg for udbygningen af Panum komplekset ændres 
rammerne fra Københavns Kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2009 for Panum institut-
tet til at være både retningslinjer og rammer for det ift. planlovens § 11 g VVM pligtige anlæg: 
 
Panum Institutter er beliggende i et O5 område til offentlige formål samt private institutioner 
mv. Der fastsættes følgende retningslinjer og rammer for det på figur 5 skraverede areal. 
 

 
Figur 5. Det skraverede felt viser området O5*, der er udlagt med 
retningslinjerne og rammer oplistet i dette kommuneplantillæg. 

 
• O5* - ”Panum-Komplekset”: En maksimal bebyggelsesprocent på 210 
• O5* - ”Panum-Komplekset”: En maksimal bygningshøjde på 75 meter (kote 83,5 m) i 

det på figur 6. angivne byggefelt 
• O5* - "Panum Komplekset": En maksimal bygningshøjde på 24 m i det resterende O5 

område 
• O5* - ”Panum-Komplekset”: Det maksimale etageantal er 16. Derudover må der etable-

res kælderetage indtil dybde -4,5 meter under terrænkote 
• O5* - ”Panum-Komplekset”: Der må kun etableres én høj bygning indenfor byggefeltet 

som angivet i figur 6.  
• O5* - ”Panum-Komplekset”: Der må etableres tekniske anlæg i form af f.eks. ventilati-

onsafkast og pudsekran på bygningens tag i en højde af maks. 5 m over tag (kote 
88,5 m) 

• O5* - ”Panum-Komplekset”. En parkeringsnorm på maksimal 1 p-plads pr 320 m2 etage-
areal 
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• O5* - ”Panum-Komplekset”: Ved nybyggeri etableres ½ cykelparkeringsplads pr. bru-
ger 

• O5* - ”Panum-Komplekset”: Den maksimale befæstelsesgrad er 80 % 
 

 
Figur 6. O5* området med angivelse af byggefelt for den planlagte laboratoriebygning. 
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5. KLAGEVEJLEDNING 
Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted #ugedag den #dato i #avis. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes direkte til 
Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til 
nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, 
at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organi-
sationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning 
til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen 
før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-
meside www.nmkn.dk. 
 
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens of-
fentlige bekendtgørelse. 
 



UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET 
RESUME AF MILJØRAPPORT  

 

17 

6. MILJØRAPPORT (RESUME) 

6.1 Indledning 
Planlovens VVM-regler er affødt af et EU direktiv fra 1985, der drejer sig om miljøvurdering af 
konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en æn-
dring af planlovgivningen i 1989. Herudover findes der et andet EU-direktiv om miljøvurdering 
af planer og programmer fra 2001, der trådte i kraft i 2004 ved vedtagelse af Lov om miljøvur-
dering af planer og programmer (miljøvurderingsloven). 
 
I henhold til miljøvurderingsloven kan der være tale om, at det kommuneplantillæg, som udar-
bejdes i forbindelse med en VVM-sag, i sig selv som ”en plan” skal underkastes en særlig mil-
jøvurdering, der følger lidt andre procedureregler end VVM-processen. Det vil være tilfældet, 
hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan, som kan siges at 
åbne op for en ny påvirkning af miljøet. Jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1 skal der udarbejdes 
en miljøvurdering for planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstil-
ladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4. Blandt andet skal der udarbejdes en miljø-
rapport, hvis indhold stort er sammenfaldende med VVM redegørelsens med undtagelse af de 
nævnte tre punkter i afsnit 2.3 i dette kommuneplantillæg. 
 
Miljøvurderingsloven vedrører planer og programmer, hvorimod VVM-processen vedrører 
konkrete anlægsprojekter. I denne sag er kommuneplantillægget udarbejdet på grundlag af en 
VVM redegørelse og miljørapport og kommuneplantillæggets retningslinjer er således fastlagt 
med udgangspunkt i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Den vurdering af indvirkningen på 
miljøet der fremgår af “ VVM-redegørelse og Miljørapport” er derfor i høj grad dækkende for 
de krav til miljøvurdering, der er fastlagt i Miljøvurderingslovens bilag 1. 
 
Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommuneplantil-
lægget i henhold til miljøvurderingslovens § 3 miljøvurderes. Det følgende ikke-tekniske resu-
me omfatter de emner, en miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven skal indeholde. I resumeet 
henvises til de afsnit i “ VVM-redegørelse og Miljørapport”, hvor emnerne er behandlet. I det 
omfang, der ud over de nævnte forhold i dette afsnit kan siges at være virkninger på miljøet, 
henvises der til “ VVM-redegørelse og Miljørapport”, der behandler hele spektret af mulige 
miljøkonsekvenser. 

6.2 Kommuneplantillægget 
Kommuneplantillæggets indhold (fremtidige planforhold) fremgår af afsnit 2. Udover at være 
’bærer’ af den nødvendige VVM-redegørelse har kommuneplantillægget til formål at tilveje-
bringe de planlægningsmæssige forhold, der er nødvendige, for at realisere projektet. Det stats-
lige kommuneplantillæg drejer sig kun om det konkrete anlæg, som Naturstyrelsen Roskilde er 
VVM myndighed for. Forhold, formuleringer og retningslinjer i kommuneplanen, der ikke er 
relevante i forbindelse med det ansøgte projekt, ændres ikke, men forudsættes fortsat håndteret i 
den kommunale planlægning. 

6.3 Forhold til anden planlægning 
Forholdet til anden planlægning er beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 5 
og kommuneplantillæggets afsnit 3. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med anden 
overordnet planlægning. 
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6.4 Miljøstatus og vilkår i VVM tilladelsen 
Miljøstatus, relevante miljøbeskyttelsesmål og mulige miljøpåvirkninger er beskrevet i afsnit 7. 
VVM redegørelsen/miljørapporten. Planens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at relatere 
sig til støj og vibrationer i anlægsfasen samt de visuelle virkninger i nærzonen.  
 
VVM tilladelsen omfatter vilkår, der sikrer, at gældende lovgivning på miljøområdet, Køben-
havns Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsaktiviteter, for jordhåndtering og for af-
faldshåndtering i øvrigt og fastsatte miljøkvalitetskriterier overholdes. Derudover sikres det, 
med vilkårene at der tages hensyn til risikoforhold vedrørende indflyvning til Rigshospitalet, 
risikoforhold vedrørende eventuelle, sårbare bygninger i nærområdet samt risiko for at påvirke 
drikkevandet i Frederiksberg Kommune.  
 
Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelse og Miljørapport. 

6.5 Øvrige mulige påvirkninger 
Indvirkningerne i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 8. 

6.6 Valg af alternativ 
0-alternativet er beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 5. Der er ikke vurde-
ret andre alternativer, da det ikke har været muligt at identificere andre, egnede lokaliteter. Det-
te er ligeledes beskrevet i afsnit 5.  

6.7 Afværgeforanstaltninger 
Afværgeforanstaltninger er beskrevet i VVM-redegørelsens og Miljørapportens afsnit 8.9.  
Der er i VVM-redegørelsen beskrevet mulige afværgeforanstaltninger i drifts- og anlægsfase 
om blandt andet: Hensyn i anlægsfasen, støj og vibrationer, visuelle virkninger, grundvand, 
rekreative interesser mm. På baggrund af VVM-redegørelsen og miljørapporten, er der stillet 
vilkår i VVM-tilladelsen om disse forhold. 

6.8 Overvågningsprogram 
Vilkårene i VVM tilladelsen udgør overvågningsprogrammet. 

6.9 Anvendte metoder 
Vurderingen af kommuneplantillæggets virkning på miljøet er blandt andet baseret på VVM 
redegørelsen for det konkrete projekt. VVM-redegørelsen er baseret på alment anvendte og 
accepterede metoder. I de tilfælde, hvor der er mangler og begrænsninger ved den samlede mil-
jøredegørelse, er det beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 10. 
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