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AFGØRELSE 

i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation 

(NMK-10-00670)  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 16, stk. 2.1 

  

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke tiltræde Københavns Kommunes vurdering af, at Københavns 

Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 om rammer for myndighedsbehandling af Metro-

selskabets udvidede arbejdstid på Cityringens byggepladser ikke er omfattet af miljøvurderingsloven.  

 

En manglende miljøvurdering af en plan eller et program er efter nævnets almindelige praksis en 

retlig mangel ved planens eller programmets tilvejebringelse, som anses for væsentlig. Planer eller 

programmer, der lider af en væsentlig retlig mangel, er efter nævnets almindelige praksis ugyldige.  

 

På den baggrund ophæver Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt Københavns Borgerrepræsentati-

ons beslutning af 19. juni 2013 som ugyldig. Beslutningen kan efter nævnets afgørelse således ikke 

udgøre Københavns Kommunes administrationsgrundlag, når afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens 

§ 42 skal træffes. Påbud, som Københavns Kommune allerede har udstedt på baggrund af Borgerre-

præsentationens beslutning, er ligeledes ugyldige. 

 

Københavns Borgerrepræsentation er ikke retligt forpligtet til at vedtage en plan eller et program 

med henblik på at kunne udstede påbud til metrobyggepladserne om støjforholdene efter miljøbe-

skyttelseslovens § 42. Nævnet har derfor ikke hjemvist beslutningen til fornyet behandling i Borger-

repræsentationen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2.  

 

Afgørelsen er truffet af det læge nævn, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Sagen genoptaget 

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 7. november 2013 afgørelse om at genoptage klagesagen om 

manglende miljøvurdering af Københavns Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 af 

rammer for myndighedsbehandling af Metroselskabets udvidede arbejdstid på Cityringens byggeplad-

ser. Klager er Peter Pagh på vegne af Sammenslutningen af Beboerforeningerne omkring Marmorkir-

ken.  

 

Klager har gjort gældende, at Københavns Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni om udvidet 

arbejdstid på Cityringens byggepladser er ugyldig, fordi der ikke er foretaget en miljøvurdering efter 

miljøvurderingsloven forud for beslutningen. Klager har også gjort gældende, at dette indebærer, at 

Københavns Kommunes påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 af den 15. juli 2013 om støjforhol-

dene ved byggepladsen ved Marmorkirken også er ugyldig, fordi påbuddet er udstedt på baggrund af 

Borgerrepræsentationens beslutning. 

 

Sagens oplysninger 

Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 19. juni 2013 en beslutning om udvidet arbejdstid på 

Cityringens byggepladser med følgende indhold: 

 

”INDSTILLING OG BESLUTNING 

 

Indstilling om 

at Metroselskabets anmodning (bilag 1) tiltrædes med de justeringer, som fremgår af løsningsafsnittet, 

at forslaget til rammer for myndighedsbehandling (bilag 2) tiltrædes som grundlag for den efterfølgende 

myndighedsbehandling, 

at Borgerrepræsentationen tiltræder vedlagte bilag med initiativer i relation til de udvidede arbejdstider på 

Cityringen, 

at Økonomiforvaltningen får mandat til på vegne af Københavns Kommune, som interessent i Metroselska-

bet, at varetage kommunens beslutning om, at tiltagene i bilaget gennemføres, 

at der i 2013 og 2014 afsættes henholdsvis 2 mio. kr. og 4 mio. kr. til et døgnbemandet kommunalt metrotil-

syn i Teknik- og Miljøforvaltningen, samt 

at der i 2013 gives en bevilling på 2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, ordinær drift, funktion 

0.52.87.1 (Miljøtilsyn – virksomheder), som finansieres fra Økonomiudvalgets bevilling fælles driftspulje, 

funktion 6.45.51.1, puljen for uforudsete udgifter, og aktiviteten i 2014 indarbejdes i budgetforslaget for 

2014. 

 

PROBLEMSTILLING 

Københavns Kommune har den 29. april 2013 modtaget en anmodning fra Metroselskabet I/S, hvori de søger 

om, at ejerbeslutningen fra december 2010 udmøntes. Ejerbeslutningen blev tiltrådt på Borgerrepræsentatio-

nens møde den 16. december 2010 i forbindelse med indgåelse af kontrakterne for Cityringen og giver sel-

skabet mulighed for at udføre døgnarbejde på 4 valgfrie stationer/byggepladser. Som det fremgår af den da-

værende beslutning, vil døgnarbejde kræve dispensationer fra de generelle støjkrav og begrænsninger, og vil 

skulle håndteres af de relevante miljømyndigheder. Det fremgår endvidere, at i hvilket omfang disse vil kunne 

imødekommes vil blive afklaret i den videre proces med de relevante myndigheder, dvs. Københavns og 

Frederiksberg Kommunes miljøafdelinger med tilhørende politisk behandling. 
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Borgerrepræsentationen skal tage stilling til rammerne for Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af Me-

troselskabets ansøgninger for de enkelte byggepladser. Rammerne i bilag 2 vil efterfølgende danne grundlag 

for kommunens myndighedsbehandling for de enkelte byggepladser. 

 

Muligheden for døgnarbejde er en forudsætning for Cityringens færdiggørelse i 2018. 

 

Metroselskabet har jf. Borgerrepræsentationens beslutning i december 2010 mulighed for at benytte døgnar-

bejdspladser på 4 stationer/byggepladser. VVM-redegørelsen for Cityringen giver dertil mulighed for døgnar-

bejde med aktiviteter, der er nødvendige for den kontinuerte tunnelboring på de tre tunnelarbejdspladser. En 

tunnelarbejdsplads er en byggeplads, der betjener tunnelboremaskinen med materialer mv. De 3 tunnelar-

bejdspladser er Nørrebroparken, Øster Søgade og Otto Busses Vej. 

 

Metroselskabet foreslår i deres anmodning, at Borgerrepræsentationens beslutning udmøntes i:  

 

døgnarbejde på stationsbyggepladsen ved Marmorkirken, 

 

døgnarbejde på tunnelarbejdspladsen ved Øster Søgade med aktiviteter, der ikke er nødvendige for den kon-

tinuerte tunnelboring, ligesom det allerede foregår i Nørrebroparken,  

 

udvidelse af arbejdstiden med 4 timer på alle byggepladser for konkrete aktiviteter til kl. 7-22 på hverdage, 

når arbejdet ”går under jorden”, hvor støjniveauet generelt er lavere og i nogle tilfælde på lørdage og sønda-

ge, samt udvidelse af arbejdstiden med 4 timer på Trianglen, Rådhuspladsen og Gammel Strand til kl. 7-22 

på hverdage for alle aktiviteter. 

 

Ønsket om udvidet arbejdstid omhandler således metrobyggepladser i både Københavns og Frederiksberg 

Kommune. 

 

LØSNING 

Det vurderes, at Metroselskabets forslag til anvendelse af udvidet arbejdstid er bedre end at anvende mulig-

heden med fire døgnarbejdspladser, idet langt færre naboer udsættes for nattestøj. Samtidig bliver anlægs-

perioden forkortet, og det sikres, at den samlede tidsplan bliver overholdt, så Cityringen kan åbne som plan-

lagt. 

 

Metroselskabet vurderer, at den foreslåede arbejdstid vil give den største effekt for fremdriften i metrobygge-

riet samtidig med, at det generer færre naboer. Udvidelsen om aftenen gennemføres primært efter færdiggø-

relse af det mest støjende arbejde, og når arbejdet foregår under jorden. Samtidig vil Metroselskabet iværk-

sætte yderligere støjreducerende tiltag. 

 

På baggrund af beregninger af støj og effekter af støjreducerende tiltag på byggepladserne, kan Metrosel-

skabet samlet godtgøre, at forslaget medfører, at de samlede støjgener bliver mindre og de støjende aktivite-

ter i anlægsarbejderne samlet kommer til at tage kortere tid end de ellers ville gøre. Metroselskabets bereg-

ninger viser således, at der vil være 60.200 støjtimer ud over normal arbejdstid i det oprindelige forslag med 

4 døgnarbejdspladser alle ugens dage, mod 59.500 støjtimer i det fremsendte forslag. 

 

Muligheden for døgnarbejde på Marmorkirken vil betyde, at anlægsperioden for stationsboksen, der er den 

mest støjende aktivitet, vil blive forkortet fra 39 måneder til ca. 18 måneder, Tilsvarende kan anlægsperioden 

på Øster Søgade reduceres fra ca. 30 måneder til ca. 16 måneder. 
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Den konkrete regulering af støjen på byggepladserne vil tage udgangspunkt i bilag 2, som opdeler bygge-

pladserne i tre forskellige kategorier: 

 

Døgnarbejdspladser, hvor der må arbejdes med støjende aktiviteter døgnet rundt og hvor støjgenerne vil ha-

ve så stort et omfang, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til, hvorledes naboerne kompense-

res. 

 

Byggepladser med udvidet arbejdstid til etablering af vægge til stationsboksene, hvor alle byggeaktiviteter 

må gennemføres i hverdage mellem 07-18 og på lørdage mellem 09-15, hvor det i aftentimerne kun tillades 

at arbejde med etablering af slidsevægge og hvor andre støjende aktiviteter med støjgener over 60 dB kun 

tillades, når der er særlige, dokumenterede behov. 

 

Øvrige byggepladser, hvor alle byggeaktiviteter må gennemføres i hverdage mellem 07-18 og på lørdage 

mellem 09-15, hvor der må arbejdes om aftenen, men hvor aktiviteter, som støjer mere end 55 dB kun tilla-

des, når der er særlige, dokumenterede behov. 

 

For at kunne skabe den ønskede fremdrift i byggeriet, vil der som beskrevet i ansøgningen være behov for at 

tillade aktiviteter på de to sidstnævnte typer byggepladser, hvis støjeffekter i aftentimerne overstiger de 

nævnte grænser på hhv. 60 og 55 dB. Metroselskabets ansøgning rummer et ønske om at få fastsat en ge-

nerel støjramme for byggepladserne. Da der er tale om byggeaktiviteter, som skaber væsentlige nabogener, 

vil der imidlertid fra miljømyndighedens side blive stillet krav om, at Metroselskabet i de enkelte ansøgninger 

specifikt skal kunne redegøre for de særlige forhold, som kan ligge til grund for at miljømyndigheden kan 

meddele tilladelse til støjende aktiviteter i aftentimerne. Der lægges desuden i bilag 2 op til begrænsninger i 

forhold til Metroselskabets ønsker, herunder begrænsning af byggeaktiviteter om søndagen, arbejdstider om 

lørdagen og muligheden for at gennemføre byggeaktiviteter af særlig støjende karakter. 

 

Baggrund 

VVM-vurdering 

… 

 

Afværgeforanstaltninger 

Metroselskabet ønsker at iværksætte en række støjdæmpende initiativer, der forventes at kunne nedbringe 

det samlede støjbillede med cirka 5 dB og i perioder mere. De støjdæmpende tiltag finansieres gennem an-

lægsbudgettet. De støjdæmpende tiltag, der nævnes i Metroselskabets anmodning er:  

 

Lydpotter eller lydsluser på de mest støjende maskiners indsugning og udstødning 

lndkapsling af kapning af pæletoppe 

Tildækning af huller i toppladen 

Forhøjet støjhegn eller facadeafskærming 

Evt. lydreducerende forsatsvinduer 

 

Til brug for myndighedsbehandlingen vil Metroselskabet i de konkrete ansøgninger udarbejde en redegørelse 

for, at man har valgt de mest støjsvage maskiner, værktøjer, jf. oplysningerne i bilag 4, og metoder, som det 

er teknisk muligt at benytte jævnfør BAT-princippet (bedst tilgængelige teknik). I forbindelse med myndig-

hedsbehandlingen af de konkrete ansøgninger vil der blive lagt vægt på, hvilke afværgeforanstaltninger Me-
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troselskabet påtænker iværksat på de enkelte pladser, herunder facadeisolering eller afskærmning, aflast-

ningstilbud mv.  

 

Nye rammer for Metroselskabets arbejde vil betyde et behov for styrket miljøtilsyn og myndighedshåndhæ-

velse af byggepladserne for i nødvendigt omfang at kunne sikre en systematisk opfølgning på nabohenven-

delser og naboklager og for at tilse, at påbudte krav om fx støjdæmpning, støjniveauer, arbejdstider og aktivi-

teter føres ud i livet af entreprenørerne. 

 

Ekspropriation 

… 

 

Støj og sundhed 

Embedslægen har i forbindelse med Ekspropriationskommissionens kendelse af 8. januar 2013 udtalt, at der 

ikke er nogen facitliste for, hvor meget støj man kan tåle. 

 

Genevirkningen af støj afhænger af tidspunktet på døgnet. Ved regulering af ekstern støj fra virksomheder er 

der derfor forskellige vejledende grænseværdier for perioderne dag, aften og nat. Ved kortlægning af støj fra 

veje og jernbaner tillægges støj om aftenen et ’genetillæg’ på 5 dB, mens støj om natten tillægges et ’genetil-

læg’ på 10 dB. 

 

Udsættelse for støj ved høje niveauer især om natten over lang tid vil kunne påvirke menneskers sundhed. 

Årsagen til dette menes at være øget stress og søvnforstyrrelser. Derfor anbefaler WHO en grænse for 

udendørs støj om natten på 55dB.  

 

Berørte naboer 

En udvidelse af arbejdstiden vil medføre en yderligere støjpåvirkning af naboerne i forhold til en arbejdstid, 

der i dag i udgangspunktet er kl. 7-18 på hverdage. Metroselskabet har i forslaget om udvidet arbejdstid op-

gjort antal boliger i forskellige hovedbyggefaser. Den mest støjende fase er etablering af afstivende vægge. 

 

Berørte boliger ved etablering af afstivende vægge uden og med dæmpning på 5 dB 

 

 
 

Metroselskabets forslag om døgnarbejde vil, med en dæmpning på 5 dB, betyde, at i alt ca. 480 boliger ved 

Marmorkirken og Øster Søgade udsættes for 55 dB, heraf udsættes 150 boliger for 60 dB, eller mere om af-

tenen og natten i ca. 1½ år. 
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Ved de andre byggepladser i skemaet oven over vil naboer i ca. 9 måneder opleve støj over 60 dB i op til fire 

timer yderligere om aftenen, og syv timer om lørdagen, men ikke om natten. 

 

Der er i forbindelse med de politiske drøftelser af sagen blevet rejst en række konkrete spørgsmål. De er 

belyst i den samling dokumenter, der er vedlagt som bilag 8. 

 

ØKONOMI 

Det er Metroselskabets vurdering, at såfremt selskabet ikke udnytter ejernes forudsatte mulighed for udvide-

de arbejdstider vil projektet risikere en udskydelse i op til 1 år. De samlede ekstraomkostninger herfor vurde-

res at være i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia. kr. inklusiv renteudgifter og direkte og afledte omkostninger.  

 

Heri er ikke medtaget tabte driftsindtægter ved forsinket åbning af Cityringen for passagerdrift. Disse mer-

udgifter vil i givet fald skulle dækkes af selskabets ejere, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommu-

ne og Transportministeriet. Det vurderes, at forslaget giver den største effekt for projektets fremdrift og 

samtidig sikrer, at den samlede tidsplan bliver overholdt, så Cityringen kan åbne som planlagt.”  

 

Som bilag til Københavns Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 om udvidet arbejdstid 

på Cityringens byggepladser ligger dokumentet ”Rammer for udmøntning af BR-beslutning om frem-

skyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen”. Heri fastlægges en overordnet ramme for Københavns 

Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings myndigheds behandling af Metroselskabets ansøgninger om 

vilkår for de enkelte byggepladser i kommunen. Det fremgår, at metrobyggeriets miljøforhold er 

reguleret af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Om regulering af støj fremgår følgende: 

 

”Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende grænseværdier for støj fra langvarige bygge- og anlægsarbejder 

som metrobyggeriet. Det er således op til kommunen i den konkrete sagsbehandling at fastlægge grænserne 

for støj fra metrobyggeriet inden for de rammer, som afstikkes i miljøbeskyttelseslovens § 42. Kommunen 

kan hente inspiration i kommunens egen forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder, i de vejledende 

grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder, samt i WHO’s guidelines for støj. 

 

Bygge- og anlægsforskriftens støjgrænser 

 

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune, som me-

trobyggeriet ikke er omfattet af, har disse grænseværdier: 

 

Hverdage, fra kl. 7-19 samt lørdage fra kl. 8-17: 70DB. Andre tidsrum 40 DB 

 

Center for Miljø kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne, når bygge- og anlægsarbejder pga. 

sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum. 

 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder 
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… 

WHO-støjvurderinger 

Ud over de vejledende, danske grænseværdier for støj har WHO også vurderet acceptable støjbelastninger 

om natten i forhold til genevirkning, søvnforstyrrelser og helbredseffekter. 

 

WHO-Europa har i Night Noise Guidelines for Europe fra 2009 undersøgt sammenhængen mellem støjniveau-

er om natten, søvnforstyrrelser og helbredseffekter. WHO konkluderer, at ved langvarige natstøjsniveauer 

under 40 dB er de negative effekter meget begrænsede. Ved langvarige støjniveauer over 40 dB stiger sund-

hedseffekterne, befolkningen skal tilpasse deres liv til støjen, hvilket især går ud over sårbare grupper. Ved 

støjniveauer over 55 dB i lang tid stiger de 

sundhedsmæssige effekter, især med hensyn til hjerte-karsygdomme. 

Ved disse støjniveauer er en stor del af befolkningen meget generet og påvirket af søvnforstyrrelser.” 

 

Det fremgår endvidere, at der på Cityringens byggepladser vil være ”en meget væsentlig forurening i 

form af støj” og at ”Metrobyggeriet i København vil blive danmarkshistoriens mest støjende anlægs-

arbejde”. 

 

Ved behandling af ansøgninger fra Metroselskabet opstilles følgende vilkår: 

• At man kan dokumentere, at arbejdet er planlagt således, at de aktiviteter der er forbundet med 

mest støj, er lagt i tidsrummet: Hverdage kl. 07.00 til 18.00 

• At naboer og omkringboende bliver varslet om arbejdets karakter og tidshorisont. 

• At der bliver udpeget en eller flere kontaktpersoner, som Center for Miljø kan komme i kontakt 

med, hvis der bliver klaget over aktiviteterne. 

 

Endvidere skal følgende oplysninger fremgå af ansøgningen: 

• Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. 

• Typen af aktiviteter, der er forbundet med arbejdet. 

• En udspecificeret tidsplan. 

• Oplysning om, hvornår arbejdet forventes afsluttet. 
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• En redegørelse for, at man har valgt de mest støjsvage maskiner og værktøjer, som det er tek-

nisk muligt at benytte (BAT). 

• En beregning af, hvilke afværgeforanstaltninger man konkret har overvejet (Støjskærme, lydru-

der, lyddæmpere m.v.) 

• Oplysninger om eventuelle andre miljøpåvirkninger såsom vibrationer, luftforurening, tung trafik 

m.v. 

 

For så vidt angår støjbelastning fra Metroselskabets døgnarbejdspladser fremgår følgende:  

 

”I perioder af anlægsarbejdet på døgnarbejdspladserne vil støjbelastningen fra aktiviteterne ifølge Metrosel-

skabets oplysninger overskride 70 dB, der er den vejledende grænseværdi for støj i dagtimerne (7-18), 

selv når de mulige afværgeforanstaltninger er gennemført. Hvis aktiviteterne gennemføres døgnet rundt, vil 

der såvel i aftentimerne (18-22) som om natten (22-07) både være tale om en væsentlig overskridelse 

af de vejledende grænseværdier og af WHO’s vurderinger af grænser for støjbelastninger, der kan give lang-

sigtede sundhedseffekter. 

 

På grund af behovet for øget fremdrift er det imidlertid ikke muligt at stille vilkår på sædvanlig vis, fordi det 

vil umuliggøre gennemførslen af de ønskede byggeaktiviteter. I stedet vil der kunne udbetales økonomisk 

kompensation eller på anden måde ske en nedbringelse af de samlede gener for naboerne til byggepladsen. 

Som følge af Cityringloven tager Ekspropriationskommissionen stilling til, om anlægsarbejdet overskrider de 

naboretlige tålegrænser. Derfor vil Teknik- og Miljøforvaltningen i sin meddelelse af påbud lægge til grund: 

 

- At der på byggepladserne må arbejdes døgnet rundt, 

- At Teknik- og Miljøforvaltningen i påbuddet – bl.a.  

af hensyn til Ekspropriationskommissionens arbejde beskriver de støjmæssige konse-

kvenser. Ekspropriations- 

kommissionen tager på dette grundlag stilling til om det 

påbudte overskrider de naboretlige tålegrænser og til  

karakteren og størrelsen af eventuel kompensation til  

naboerne, 

- At der iværksættes relevante afværgeforanstaltninger.” 

 

For så vidt angår byggepladser med udvidet arbejdstid til etablering af vægge til stationsboksene 

fremgår følgende: 

 

”Metroselskabet ønsker at udvide arbejdstiden på andre byggepladser, så der i tidsrummet 07-22 på hverda-

ge kan gennemføres anlægsaktiviteter til etablering af stationsboksene. Med denne udvidede arbejdstid vil 

naboerne få støjgener fra arbejdet med etablering af slidsevægge på op til 68 dB – også i aftentimerne (18-

22) og om lørdagen. Desuden ønsker Metroselskabet at enkelte støjende aktiviteter også kan finde sted om 

søndagen. 

 

Forvaltningen vil i sin meddelelse af påbud lægge til grund: 

- At alle byggeaktiviteter må gennemføres på hverdage 

i perioden 07-18 og på lørdage mellem 09-15, 

- At Metroselskabet skal dokumentere behovet for at 

gennemføre særligt støjende aktiviteter (dvs. aktivi- 
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teter der støjer mere end 60 dB) på hverdage i tids- 

rummet 18-22 

- At der må gennemføres arbejde i forbindelse med 

etablering af slidsevægge på hverdage i tidsrummet 

07-22 og på lørdage mellem 09-15, 

- At forvaltningen med udgangspunkt i Metroselskabets 

ansøgning her ud over tager konkret stilling til 

hvilke aktiviteter med støjbelastninger på mere end 

60 dB, der under specifikke vilkår kan tillades i aften- 

timerne på hverdage (18-22) og om lørdagen, 

- At der iværksættes relevante afværgeforanstaltninger” 

 

For så vidt angår de øvrige cityring byggepladser fremgår følgende: 

 

” På de resterende arbejdspladser ønsker Metroselskabet også at udvide arbejdstiden for en række aktivite-

ter. Med udgangspunkt i omfanget af nabogenerne vil det være væsentligt generelt at friholde søndage for 

aktiviteter og at indskrænke støjende aktiviteter mest muligt i aftentimerne.  

 

Med det udgangspunkt vil Teknik- og Miljøforvaltningen i sine påbud 

lægge til grund: 

 

- At alle byggeaktiviteter må gennemføres på hverdage 

i perioden 07-18 og på lørdage mellem 09-15, 

- At der ikke gives tilladelse til at arbejde om søndagen, 

- At Metroselskabet skal dokumentere behovet for at 

gennemføre særligt støjende aktiviteter (dvs. aktiviteter 

der støjer mere end 55 dB) i tidsrummet 18-22 

på hverdage, 

- At forvaltningen med udgangspunkt i Metroselskabets 

ansøgning tager konkret stilling til hvilke aktiviteter 

med støjbelastninger på mere end 55 dB, der 

under specifikke vilkår kan tillades i aftentimerne på 

hverdage (18-22) og om lørdagen, 

- At der iværksættes relevante afværgeforanstaltninger.” 

 

 

 

Udtalelser i sagen  

 

Københavns Kommune har i indlæg af 28. juni 2013 og 4. juli 2013 udtalt om miljøvurderingsloven: 

  

”Det er Københavns Kommunes opfattelse, at beslutningen om at fastlægge rammer for myndighedsbehand-

lingen af konkrete ansøgninger i cityring-projektet alene er rettet mod at kunne gennemføre den af Folketin-

get vedtagne Lov om en Cityring (lov nr. 552 af 6. juni 2007), herunder at gennemføre den ovenfor nævnte 

politiske beslutning fra 2010 om at tiltræde optioner, jf. lov om en Cityring § 6, der åbner mulighed for 

døgnarbejdspladser i anlægsprojektet. 
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Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen er efter 

Københavns Kommunes opfattelse alene en redegørelse for, hvorledes miljømyndigheden i Københavns 

Kommune vil administrere det allerede eksisterende regelgrundlag for udstedelse af påbud i medfør miljøbe-

skyttelseslovens § 42, såfremt miljømyndigheden vil skulle realitetsbehandle konkrete ansøgninger fra Metro-

selskabet. 

 

Det fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 1, stk. 3, nr. 1, at loven opfatter 

planer og programmer som Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. 

Idet det bilag, som Borgerrepræsentationen traf beslutning om den 19. juni 2013, alene er en beskrivelse af 

en række administrative rammer for Teknik- og Miljøforvaltningens behandling af en bestemt type sager, der 

knytter sit til et anlægsprojekt, hvis fysiske anlæg og arealanvendelser er konkret fastlagt gennem Folketin-

gets vedtagelse af en anlægslov, finder Københavns Kommune ikke, at bilaget er at betragte som en plan 

eller et program omfattet af milljøvurderingsloven.” 

 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. november 2013 sendt Transportministeriets udtalelse af 9. 

oktober 2013 om ministeriets kompetence efter miljøvurderingsloven i høring hos klager, Transport-

ministeriet, Københavns Kommune, og Metroselskabet I/S. Metroselskabet har ikke haft bemærknin-

ger til høringen. 

 

Klager har i sit høringssvar af 26. november 2013 bemærket følgende: 

 

”Efter Transportministeriet i høringssvar af 9. oktober 2013 konkluderede, at Transportministeriet 

ikke har kompetence til at behandle klager over afgørelser, som træffes i medfør af 

miljøvurderingsloven eller i medfør af miljøbeskyttelsesloven, har Natur- og 

Miljøklagenævnet nu anerkendt at være rette klagemyndighed efter miljøvurderingslovens § 

16, stk. 2. Jeg kan tilslutte mig konklusionen, der svarer til, hvad jeg har argumenteret for i de 

supplerende bemærkninger, som jeg fremsendte til klagenævnet den 25. juli 2013. 

 
… 

 
Ved bedømmelsen af klagen må det lægges til grund, at Borgerrepræsentationen ved 

beslutning af 19. juni 2013 fastsatte et administrationsgrundlag for Teknik- og 

Miljøforvaltningens meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 ved behandling af 

Metroselskabets ansøgninger om ændrede arbejdstider og støjvilkår for de enkelte 

byggepladser i Cityringprojektet. Klager er enig med kommunen i, at kommunen kan 

fastsætte et administrationsgrundlag for forvaltningens meddelelse af påbud efter 

miljøbeskyttelseslovens § 42, så længe disse rammer holder sig inden for lovgivningens 

rammer. 

 

Det må endvidere anses for ubestridt, at Københavns Kommune ikke har foretaget en 

miljøvurdering eller en screening efter miljøvurderingslovens § 3, stk. 2, forud for 

Borgerrepræsentationens rammebeslutning den 19. juni 2013. Det er ligeledes ubestridt, at 

kommunens afgørelse vedrørte Metrobyggeriet, og at dette er et projekt, der er omfattet af 

VVM-direktivets bilag I. 

 
Problemstillingen i den foreliggende klagesag er herefter begrænset til to spørgsmål, nemlig 
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(1) om Borgerrepræsentationens rammeafgørelse af 19. juni 2013 er omfattet af 

miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, litra b); og (2) om beslutningen har en sådan virkning på 

miljøet, at beslutningen er omfattet af miljøvurderingslovens § 3, stk. 2 om screening, idet et 

bekræftende svar på de to spørgsmål må føre til, at beslutningen er ugyldig. 

 

Besvarelsen af det første spørgsmål rejser tre underspørgsmål. Det ene er, om 

Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 ”fastlægger rammerne for fremtidige 

anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4” og dermed omfattes af 

miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1. Borgerrepræsentationens beslutning angår ændringer 

af de miljømæssige rammevilkår for byggeriet af Cityringen, og da Cityringen er omfattet af 

bilag 3, må denne betingelse anses for opfyldt. Jeg har forstået kommunens høringssvar i 

email af 4. juli 2013 således, at kommunen ikke bestrider, at Cityringen er omfattet af 

miljøvurderingslovens bilag 3. 

 
Det næste underspørgsmål er, om også ændringer af de miljømæssige rammevilkår for 

byggeriet af Cityringen er omfattet af miljøvurderingsloven. Som anført i klagen og i 

replikken af 9. juli 2013 gør jeg gældende, at Borgerrepræsentationens rammeafgørelse i 

forhold til miljøvurderingsloven er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. 13.a, der 

omfatter: 

 
”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 3 eller 4, som allerede er godkendt, er  

udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse,  

som ikke er omfattet af bilag 3).” 

 

Det tredje underspørgsmål er, om Borgerrepræsentationens fastsættelse af ændrede 

miljømæssige rammer for byggeriet af Cityringen må anses for en plan eller program, som 

dette begreb er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1. Ved bedømmelsen må det 

lægges til grund, at Borgerrepræsentationen med rammeafgørelsen af 19. juni 2013 har 

fastlagt rammerne for meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 til de enkelte 

byggepladser i Metrobygeprojektet. Det fremgår således af beslutningen, at Borgerrepræsentationen 

har tiltrådt de fremlagte forslag ”til rammer for myndighedsbehandlingen” 

(bilag 2). Som anført i klagen gør jeg gældende, at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. 

juni 2013 er omfattet af miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, litra b), hvorefter lovens regler om 

miljøvurdering også omfatter: 

 

”Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når disse [..] 

udarbejdes [..] som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse.” 
 

Denne bestemmelse var foranlediget af en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen og kom 

ind ved lov. nr. 250 af 31. marts 2009. Ændringen må ses i lyset af, at den tidligere version af 

miljøvurderingsloven således var begrænset til ”planer og programmer samt ændringer heri, 

som i medfør af lovgivningen tilvejebringes af en offentlig myndighed”. Ændringen blev i 

motiverne begrundet med: 

 
”Lovforslaget indeholder en række ændringer som opfølgning på regeringens svar på Europa-Kommissionens 

åbningsskrivelse. Den væsentligste ændring består i, at loven i overensstemmelse med direktivet også kom-

mer til at omfatte planer og programmer som udarbejdes på grundlag af administrative bestemmelser eller 
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som grundlag for myndighedens administration. Den danske udgave af direktivet indeholder i den for-

bindelse alene ordet »administrative bestemmelser«, hvilket normalt vil blive opfattet som i henhold til lov-

givningen (love, bekendtgørelser eller cirkulærer). Imidlertid anvender den engelske udgave ordet »admini-

strative provisions«, hvilket også omfatter administrative pålæg fra ministre, eller politiske råd eller udvalg 

som fx en kommunal masterplan eller en masterplan for kommunens havnearealer. Dette foreslås nu sik-

ret ved, at lovforslaget medtager planer og programmer, som udarbejdes med henblik på at til-

vejebringe et administrationsgrundlag.” (mine fremhævelser). 

 

… 

 
Som begrundelse for at rammebeslutningen af 19. juni 2013 efter kommunens opfattelse 

alligevel ikke er omfattet af miljøvurderingsloven har kommunen i det den 4. juli 2013 

fremsendte høringssvar anført, at miljøvurderingsloven 

 
”opfatter planer og programmer som ’Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller 

arealanvendelser’. Idet det bilag, som Borgerrepræsentationen traf beslutning om den 19. juni 2013, 

alene er en beskrivelse af en række administrative rammer for Teknik- og Miljøforvaltningens behandling 

af en bestemt type sager, der knytter sig til et anlægsprojekt, hvis fysiske anlæg og arealanvendelser er 

konkret fastlagt gennem Folketingets vedtagelse af en anlægslov.” 
 

Hertil bemærkes, at som Cityringloven er udformet, er det ikke Folketinget, men 

Transportministeren, der fastlægger projektet, idet lovgiver valgte ikke at anvende den særlige 

undtagelse for anlægslove i VVM-direktivets art. 1, stk. 4, som jeg nærmere har redegjort for i 

den fremsendte klage. Det må derfor bero på en retlig vildfarelse, når kommunen har lagt til 

grund, at Cityring-projektet er vedtaget ved anlægslov. 

 

Endvidere må det konstateres, at kommunens begrundelse forudsætter, at 

miljøvurderingslovens regler ikke skulle finde anvendelse for ”en beskrivelse af en række 

administrative rammer for Teknik- og Miljøforvaltningens behandling af en bestemt type 

sager, der knytter sig til et anlægsprojekt, hvis fysiske anlæg og arealanvendelser er konkret 

fastlagt gennem Folketingets vedtagelse af en anlægslov.” Hertil bemærkes, at 

miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af planer ikke indeholder en undtagelse for 

planer, hvis formål er at fastsætte rammer for fastsættelse af miljøvilkår, der ikke var forudset 

ved Transportministerens tilladelse til projektet. Tværtimod gælder miljøvurderingslovens 

regler i overensstemmelse med miljøvurderingsdirektivet enhver plan, der er omfattet af 

definitionen, uanset om planen har form af et ændret administrationsgrundlag for fastsættelse 

af miljøvilkår til gennemførelse af et af Folketinget og Transportministeren fastlagt projekt. 

 

Jeg kan derimod fuldt ud tilslutte mig, at miljøvurderingsloven omfatter ’dokumenter, der 

fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser’, da dette direkte fremgår af 

loven. Den omstændighed, at rammeafgørelsen af 19. juni 2013 alene angår en enkelt 

virksomhed, nemlig Metroselskabet, betyder ikke, at miljøvurderingslovens regler om 

miljøvurdering af planer ikke finder anvendelse, jf. EU-domstolens dom i sag C-295/10 

Valciukienë m.fl. 

 
… 
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Den omstændighed, at ændringen af den bindende ramme for arbejdstid og støj sker efter, at 

projektet er igangsat, betyder ikke, at beslutningen skulle være undtaget fra 

miljøvurderingsloven. Tværtimod fremgår det udtrykkeligt af miljøvurderingslovens bilag 4, 

pkt. 13 (som citeret ovenfor), at miljøvurderingsloven også omfatter sådanne rammeændringer. 

 

Det gør i den sammenhæng ingen forskel, at Københavns Kommune som indledende 

begrundelse yderligere har anført, at 

”Det er Københavns Kommunes opfattelse, at beslutningen om at fastlægge rammer for 

myndighedsbehandlingen af konkrete ansøgninger i cityringprojektet alene er rettet mod at kunne 

gennemføre den af Folketinget vedtagne Lov om en Cityring [..] herunder at gennemføre den ovenfor 

nævnte politiske beslutning fra 2010 om at tiltræde optioner, jf. lov om en Cityring § 6, der åbner 

mulighed for døgnarbejdspladser i anlægsprojektet.” 
 

Selvom formuleringen kan give indtryk af, at der i Cityringlovens § 6 er hjemmel til, at 

Københavns Kommune skulle kunne tillade ændrede miljøvilkår end forudsat i den 

miljøvurdering, der dannede grundlag for Transportministerens tilladelse, er dette forkert, 

hvilket fremgår af Cityringslovens § 6, stk. 1, der lyder: 

 
”Ved tilkøb eller udnyttelse af optioner forstås udgifter til anlæg og drift, der ikke er nødvendige for 

Cityringens projektering, anlæg og drift, og som Københavns eller Frederiksberg Kommuner eller staten 

har mulighed for at vælge i forbindelse med gennemførelsen af anlægget af Cityringen, jf. § 3. Tilkøb og 

udnyttelse af optioner betales af den, der ønsker at foretage tilkøb eller udnytte en option.” 

 

Oversat til mere jævnt dansk omhandler § 6 alene ikke nødvendige udgifter til projektering, 

anlæg og drift, hvilket må fortolkes i lyset af VVM-tilladelsen og den tidligere miljøvurdering 

i 2008. Dette betyder naturligvis ikke, at Københavns Kommune i § 6 skulle have fået 

hjemmel til at sælge ud af de ved tilladelsen til projektet forudsatte miljøkrav for at spare 

penge. 

 

I relation til den manglende miljøvurdering efter miljøvurderingsloven er kommunens 

henvisning til den politiske aftale om optioner i forbindelse med indgåelse af kontrakter helt 

uden relevans. Det er meget tænkeligt, at kommunen på baggrund af den politiske beslutning 

har kontraktlige forpligtelser i forhold til Metroselskabet, men hvis en opfyldelse af de 

kontraktlige forpligtelser kræver nye offentligretlige beslutninger efter miljølovgivningen, vil 

sådanne nye beslutninger nødvendigvis være omfattet af den almindelige 

reguleringslovgivning og skal vedtages efter de fremgangsmåder og regler, der følger af 

denne lovgivning, før beslutningen kan blive gyldig. Og da det er evident, at beslutningen af 

19. juni 2013 fastsætter rammer for miljøforvaltningens fremtidige afgørelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 42 af støj- og arbejdstidsvilkår på de enkelte byggepladser i 

Cityringbyggeriet, ses Københavns Kommune ikke med bemærkningerne af 4. juli 2013 at 

have frembragt nogen støtte til, at miljøvurderingsloven ikke skulle finde anvendelse i den 

foreliggende sag. I forlængelse heraf bemærkes, at det af Københavns Kommune i fællesskab 

med Metroselskabet og Transportministeriet og Frederiksberg Kommune udarbejdede notat af 

15. maj 2013 vedrørende VVM ikke forholder sig til miljøvurderingslovens regler, hvortil i 

øvrigt kommer, at da vurderingen er sket uden at inddrage andre myndigheder end 

Metroselskabets ejere, er der ikke sket den høring af uafhængige myndigheder, der kræves 

efter direktiv 2001/42, jf. EU-domstolens dom i sag C-474/10 Seaport. 
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Det andet hovedspørgsmål er, om den med Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 

2013 fastsatte ændring af administrationsgrundlaget har så væsentlige miljøvirkninger, at det 

medfører krav om miljøvurdering – eller i det mindste en screening efter miljøvurderingslovens 

§ 3, stk. 2. Ved bedømmelsen af dette spørgsmål må det lægges til grund, at det i de af 

kommunen fastsatte rammer (tidligere fremlagt som bilag 2) er anført: 

 
”Der vil på en del af de foreslåede byggepladser være tale om en meget væsentlig forurening i form af 

støj. Metrobyggeriet i København vil blive danmarkshistoriens mest støjende anlægsarbejde. Særligt 

vil der på nogle lokaliteter kunne være tale om støjbelastninger i nattetimerne, der i væsentligt grad kommer 

til at belaste naboer til byggepladserne. (s. 5) 

[..] 

I perioder af anlægsarbejdet på døgnarbejdspladserne vil støjbelastningen fra aktiviteterne ifølge 

Metroselskabets oplysninger overskride 70 dB, der er den vejledende grænseværdi for støj i dagtimerne 

(7-18), selv når de mulige afværgeforanstaltninger er gennemført. Hvis aktiviteterne gennemføres døgnet 

rundt, vil der såvel i aftentimerne (18-22) som om natten (22-07) både være tale om en væsentlig 

overskridelse af de vejledende grænseværdier og af WHO’s vurderinger af grænser for 

støjbelastninger, der kan give langsigtede sundhedseffekter.” (s. 7) – mine fremhævelser. 

 
Efter rammeafgørelsens egen begrundelse må det således lægges til grund, at det i 

rammeafgørelsen fastsatte ændrede administrationsgrundlag for regulering af støjvilkår og andre miljøfor-

hold efter miljøbeskyttelseslovens § 42 har karakter af en væsentlig ændring af 

miljøpåvirkningerne fra byggeriet af Cityringen. Det må videre lægges til grund, at 

rammeafgørelsen af 19. juni 2013 omfatter et så stort område, at den ikke falder under planer 

for ”mindre områder på lokalt plan” i miljøvurderingslovens § 3, stk. 2, jf. i samme retning 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 24. juni 2013 (MAD 2013.1470). 

 

Klager gør derfor gældende, at de i Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 

fastsatte rammer for støjvilkår for Cityringens anlægsarbejder udgør en så vidtgående 

miljømæssig ændring af Transportministerens oprindelige vilkår for Metroprojektet, at 

beslutningen er omfattet af obligatorisk miljøvurdering og offentlig høring efter 

miljøvurderingslovens § 3, stk. 1. 

 

Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet mod forventning måtte finde, at det ikke med sikkerhed 

kan fastslås, at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 krævede en forudgående 

miljøvurdering efter miljøvurderingslovens regler, gøres det subsidiært gældende, at der i alle 

tilfælde er tale om en så væsentlig ændring af projektet, at der skulle være sket screening efter 

miljøvurderingslovens § 3, stk. 2, hvorefter der er udtrykkeligt krav om screening 

”Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, [..] alene indeholder mindre ændringer 

i sådanne planer eller programmer.” (min fremhævelse). 
 

… 

 
Efter EU-domstolens faste praksis indebærer en overtrædelse af miljøvurderingsdirektivets/ 

miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering henholdsvis screening, at den vedtagne plan 

eller rammeafgørelse bliver ugyldig, jf. fx dommen i sag C-41/11, idet det i dommen 

indeholdte forbehold er uden relevans i den foreliggende sag. Samme praksis er fulgt af 
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Natur- og Miljøklagenævnet. Således blev et lokalplanforslag i MAD 2005.957 Nkn fundet 

ugyldig, fordi der ikke i forbindelse med screening var sket høring af andre berørte 

myndigheder, i MAD 2007.1623 Nkn blev et lokalplanforslag fundet ugyldig, fordi der ikke 

var foretaget en screening, der opfyldte kriterierne i lovens bilag 2, og i MAD 2012.2441 

Nmk blev spildevandsplan ophævet som gyldig, fordi der ikke var sket miljøvurdering. 

Klager gør derfor gældende, at når mangelfuld screening efter miljøvurderingsloven medfører 

ugyldighed, må det samme så meget mere gælde, når der slet ikke er sket screening.” 

 

Transportministeriet har i brev af 28. november 2013 bemærket følgende: 

 

”I klagen af 21. juni 2013 og senere indlæg af 9. og 25. juli 2013 har klagerne gjort gældende, at Borgerre-

præsentationens beslutning er ugyldig, da beslutningen er truffet uden forudgående miljøvurdering (SMV) 

efter reglerne i miljøvurderingsloven, og at der er truffet en "screeningsafgørelse" efter denne lovs § 3, stk. 

2.  

 

Det er Transportministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for at give klagerne medhold, da Borgerre-

præsentationens beslutning ikke er omfattet af miljøvurderingslovens § 3, stk. 1. Ministeriet skal herom be-

mærke følgende:  

 

1. Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 vedrørte ikke en ændring af "planer og programmer" 

efter miljøvurderingsloven, men derimod af konkrete projekter.  

 

Miljøvurderingsloven omfatter visse planer og programmer, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstil-

ladelser til projekter, jf. lovens § 3. Begrebet "planer og programmer" omfatter efter definitionen i lovens § 

1, stk. 3, nr. 1, bl.a. "Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg …, når disse … udarbejdes … 

som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse". 

  

Det vil være en alt for vidtgående fortolkning, hvis det lægges til grund, at loven omfatter en politisk beslut-

ning om ændrede retningslinjer for tilsynsmyndighedens påbud om støjgrænser og arbejdstider i anlægsfa-

sen af et konkret projekt, som allerede er miljø- og VVM-vurderet. Et tilladt og igangsat byggeprojekt skal 

ikke underkastes krav om fornyet miljøvurdering, blot fordi kommunalbestyrelsen udstikker retningslinjer for 

tilsynets påbud om støjbegrænsninger for byggeriet.  

 

Den nævnte definition i § 1, stk. 3, blev indføjet i miljøvurderingsloven ved en lovændring i 2009 (lov nr. 250 

af 31. marts 2009). Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (lovforslag L 81 2008-09), at formålet 

med ændringen var at bringe loven i overensstemmelse med SMV-direktivet (2001/42/EF). Bestemmelsen må 

således skulle fortolkes i overensstemmelse med direktivet, som ikke ses at give støtte for den vidtgående 

udlægning, som klagerne i denne sag har argumenteret for.  

 

I Europa-Kommissionens vejledning om gennemførelsen af direktiv 2001/42/EF, afsnit 1.1, beskrives direkti-

vet som et vigtigt fremskridt for europæisk miljølovgivning, fordi det sikrer, at der foretages miljøvurdering 

på et højere, mere strategisk niveau end ved vurdering efter VVM-reglerne. I vejledningens afsnit 3.9 frem-

går følgende om sondringen mellem ændringer af planer og programmer og ændringer af projekter:  

 

"Det er vigtigt, at sondre mellem ændringer af planer og programmer og ændringer af enkeltstående projek-

ter, som iværksættes under planen eller programmet. I sidste tilfælde (hvor enkeltstående projekter ændres 

efter vedtagelsen af planen eller programmet), er det ikke direktiv 2001/42/EF, men anden relevant lovgiv-
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ning, som vil finde anvendelse. Der kunne f.eks. være tale om en plan for vej- og jernbaneanlæg, inklusive 

en lang liste over projekter, som blev vedtaget efter SMV. Hvis der under planens eller programmets gen-

nemførelse blev foreslået en ændring af et af de tilknyttede projekter, og ændringen kunne få væsentlig ind-

virkning på miljøet, bør der gennemføres en miljøvurdering i overensstemmelse med de relevante retlige be-

stemmelser (f.eks. habitatdirektivet og/eller VVM-direktivet)."  

 

Anlægsprojektet Cityringen er vurderet efter VVM-reglerne (selve projektet) og miljøvurderingsloven (kom-

muneplantillæggene) i den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport fra maj 2008, jf. cityringslovens § 

3, stk. 3. Transportministerens godkendelse af projektet den 27. marts 2009 trådte i stedet for en VVM-

tilladelse efter planloven, jf. samme lovs § 4, stk. 2 og 3. I maj 2013 har Transportministeriet som godken-

delsesmyndighed sammen med Københavns og Frederiksberg Kommuner vurderet de omhandlede ændringer 

af vilkår i anlægsfasen af projektet, jf. ministeriets brev af 9. oktober 2013 til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 

  

Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 angår ikke en ændring af den nævnte kommuneplan-

lægning og har heller ikke i øvrigt karakter af en "plan" eller et "program" for Cityringsprojektet. Borgerre-

præsentationens beslutning angår udelukkende ændringer af påbud om støjgrænser og arbejdstid for visse 

tidsbegrænsede - og igangværende - byggeaktiviteter i anlægsfasen. Dette kan ikke udløse krav om ny mil-

jøvurdering efter miljøvurderingsloven.  
 

2. Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 fastlægger ikke rammer for "fremtidige anlægstilla-

delser" til projekter i henhold til miljøvurderingslovens § 3, stk. 1. 

  

Det er efter miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 3, en forudsætning for krav om miljøvurdering, at de 

pågældende planer og programmer "fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter" (§ 3, 

stk. 1, nr. 2, er ikke relevant i sagen). Tilsvarende fremgår af SMV-direktivets artikel 3, stk. 2, litra a, samt 

10. og 11. betragtning til direktivet.  

 

Kommissionens vejledning, afsnit 3.23ff, og bemærkningerne til § 3 i lovforslaget til miljøvurderingsloven 

(lovforslag L 147 2003-04) peger i retning af, at "rammer for anlægstilladelser" ikke skal forstås for snævert. 

De samme steder fremgår det imidlertid også, at der i alle tilfælde skal være tale om, at planen eller pro-

grammet skal være styrende for senere beslutninger, som er en forudsætning for, at tilladelse til projektet 

kan gives.  

 

"Anlægstilladelsen" til Cityringen følger af cityringsloven og transportministerens godkendelse efter denne 

lovs § 4.  

Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 fastlægger derimod retningslinjer for kommunens afgø-

relser efter miljøbeskyttelseslovens § 42, som alene indeholder hjemmel for en tilsynsmyndighed til at udste-

de påbud om nedbringelse af forurening fra bl.a. bygge- og anlægsarbejder. Påbuddene er ikke en forud-

sætning for, at projektet kan udføres, ligesom § 42 i øvrigt ikke efter sit indhold forudsætter en forudgående 

plan eller et program i miljøvurderingslovens forstand.  

 

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 har således ikke karakter af "anlægs-tilladelser", jf. miljøvurde-

ringslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 3.” 

 

Københavns Kommune har i sit høringssvar af 28. november 2013 bemærket følgende: 
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”Indledningsvis bemærkes, at efter vedtagelsen i juni 2007 af lov om en Cityring (lov nr. 552 af 6. juni 2007) 

udarbejdede Københavns og Frederiksberg Kommuner i samarbejde et fælles forslag til VVM-redegørelse for 

Cityringen. VVM-proceduren var tilrettelagt sådan, at kravene efter miljøvurderingsloven var integreret i 

samme proces og i samme dokument, jf. cityringslovens § 3, stk. 3. Efter gennemførelsen af VVM-processen 

forelagde kommunerne deres koordinerede indstilling om godkendelse af VVM-redegørelsen for transportmi-

nisteren, jf. lovens § 4, stk. 1 og 3. Transportministeren godkendte VVM-redegørelsen den 27. marts 2009. 

Ministerens godkendelse trådte i stedet for VVM-tilladelse af anlægsarbejdet efter planlovens § 11 g, stk. 4, 

jf. cityringlovens § 4, stk. 3. 

 

… 

 

Ved Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 om udmøntning af politisk beslutning om udvidet 

arbejdstid på Cityringens byggepladser, blev vurderingen i notatet af 15. maj 2013, som transportministeren 

havde meddelt Metroselskabet i brev af 22. maj 2013, lagt til grund og var vedlagt forvaltningens indstilling 

til Borgerrepræsentationen som bilag. 

 

… 

 

Københavns Kommune er ikke enig i klagers påstand om, at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 

2013 har retlig status som en plan eller et program omfattet af miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, herunder i, 

at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 er ugyldig. Begrundelsen herfor er følgende: 

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer omfatter dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige 

anlæg eller arealanvendelser, jf. lovens § 1, stk. 3, nr. 1b, når disse udarbejdes som grundlag for en myn-

digheds opgavevaretagelse. 

 

Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 er en udmøntning af en allerede truffet politisk beslut-

ning om udvidet arbejdstid på Cityringens planlagte byggepladser, som blev truffet forud for Metroselskabets 

indgåelse af kontrakter. Beslutningen indeholder i den forbindelse en stillingtagen til Metroselskabets aktuel-

le og konkrete ønske om ændrede arbejdsvilkår på Cityringens byggepladser, der i anden sammenhæng er 

planlagt og fastlagt, herunder ændrede støjgrænser og arbejdstid. 

 

En fortolkning af miljøvurderingsloven, der lægger til grund, at loven omfatter en politisk beslutning om 

rammer for forvaltningens udstedelse af påbud om støjgrænser og arbejdstider i medfør af miljøbeskyttelses-

lovens § 42, vil efter kommunens opfattelse være alt for vidtgående. Rammerne var ikke en forudsætning for 

miljømyndighedens udstedelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Det er afgørelsen i notatet af 15. 

maj 2013 derimod . Desuden forudsætter § 42 ikke efter sit indhold en forudgående plan eller program i mil-

jøvurderingslovens forstand. Påbuddene efter miljøbeskyttelseslovens § 42 har således ikke karakter af an-

lægstilladelser, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 3. Påbuddene omhandler alene en regulering af 

støj fra allerede eksisterende metrobyggepladser i byen. 

 

”Anlægstilladelsen” til Cityringen følger af cityringloven og transportministerens godkendelse efter § 4 i city-

ringloven. 

 

Definitionen i miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1b, blev indføjet i miljøvurderingsloven ved en lovæn-

dring i 2009 (L250/2009). Af bemærkningerne til lovforslaget (LF 81/2009) fremgår det, at formålet med 

ændringen var at bringe loven i overensstemmelse med SMV-direktivet (2001/42/EF). Bestemmelsen må så-
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ledes skulle fortolkes i overensstemmelse med direktivet. Direktivet indeholder ikke støtte for den vidtgående 

fortolkning, som er gjort gældende i klagen til nævnet. 

 

Europa – Kommissionens vejledning om gennemførelse af direktiv 2001/42/EF, afsnit 3.23ff, og bemærknin-

gerne til § 3 i forslaget til lov om miljøvurdering af planer og programmer peger i retning af, at ”rammer for 

anlægstilladelser” ikke skal forstås for snævert. De samme steder fremgår det imidlertid også, at der i alle 

tilfælde skal være tale om, at planen eller programmet skal være styrende for senere beslutninger, som er 

en forudsætning for, at tilladelsen til projektet kan gives. 

 

Som nævnt ovenfor blev anlægsprojektet Cityringen vurderet efter VVM-reglerne og miljøvurderingsloven i 

en integrerede proces, jf. cityringlovens § 3, stk. 3. Efter gennemførelsen af VVM-processen forelagde kom-

munerne deres koordinerede indstilling om godkendelse af VVM-redegørelsen for transportministeren, jf. lo-

vens § 4, stk. 1 og 3. Transportministeren godkendte VVM-redegørelsen den 27. marts 2009. Godkendelsen 

trådte i stedet for en VVM-tilladelse. 

 

Såfremt nævnet ikke er enigt i kommunens opfattelse og i givet fald måtte antage, at beslutningen af 19. 

juni 2013 er omfattet af § 1, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, er Københavns Kom-

mune ikke enig i påstanden i klagen om, at beslutningen er ugyldig som følge af manglende miljøvurdering. 

 

Som begrundelse herfor henvises til redegørelsen ovenfor om den integrerede vurdering efter miljøvurde-

ringsloven og planloven i transportministerens brev af 22. maj 2013 med afgørelsen i notatet af 15. maj 

2013 til Metroselskabet. 

 

I forbindelse med Metroselskabets ansøgning af 29. april 2013 er en vurdering af de miljømæssige konse-

kvenser, herunder i henhold til miljøvurderingsloven, således indeholdt i vurderingen og afgørelsen i notatet 

af 15. maj 2013, der er gennemført på grundlag af transportministerens fortolkning af ministerens VVM-

godkendelse. Denne godkendelse baserede sig, som ovenfor nævnt, på kommunernes koordinerede VVM-

redegørelse indeholdende en VVM-vurdering efter planloven og en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven, 

som er foretaget i samme proces og i samme dokument og således ikke kan adskilles. Der henvises i den 

forbindelse til det, der er anført ovenfor, samt til Naturklagenævnets vurdering i Notat af 16. april 2009 om 

sagen om VVM-redegørelsen for Cityringen (NKN-33-02765) og Naturklagenævnets afgørelse af 14. maj 2009 

i samme sag.  

Den integrerede proces er efter kommunens opfattelse en følge af den i cityringloven forudsatte proces i for-

bindelse med gennemførelsen af VVM-proceduren og fravigelsen i lovens § 4, stk. 3, af de normale VVM-

kompetenceregler. I modsat fald vil der være konkurrerende myndighedsvurderinger af de samme forhold op 

imod det samme dokument i henhold til regelsættet i henholdsvis miljøvurderingsloven og planloven og der-

med risiko for, at myndighederne vil kunne komme til to forskellige resultater af de samme forhold. 

 

Hvis nævnet imod Københavns Kommunes forventning skule komme til det resultat, at Borgerrepræsentatio-

nens beslutning af 19. juni 2013 er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven, er det kommunens opfattel-

se, at kommunen alene har tilsidesat de formelle regler indeholdt i lovens § 4, og således ikke har oplyst og 

offentliggjort, at beslutningen ikke er omfattet af loven. Hertil skal anføres, at der er sket offentliggørelse af 

dagsordenerne både til kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og til Borgerrepræsentationen, 

og at der i øvrigt har været en bred offentlig debat om spørgsmålet i medierne forud for Borgerrepræsenta-

tionens vedtagelse af indstillingen. 
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Hensynet bag reglen i miljøvurderingslovens § 4 er, at offentligheden skal have tidlig indflydelse og få kend-

skab til at beslutningen tages, således at borgerne kan benytte deres klageadgang til at få prøvet spørgsmå-

let. Borgernes retsstilling varetages gennem reglerne om klageadgang i miljøvurderingslovens § 16, jf. prin-

cipperne i nævnets afgørelse i Marmorkirkesagen (NMK-10-00682). Hertil kommer, at der har været gennem-

ført offentlighed tidligere både i forhold til VVM reglerne og i forhold til miljøvurderingsloven sideløbende 

med offentlighedsproceduren efter planloven i relation til kommuneplantillægget, hvorfor en eventuel retlig 

mangel ikke er så væsentlig, at den bør medføre ugyldighed, jf. nævnets afgørelse i NMK-3400141. 

 

Såfremt nævnet skulle mene, at der mangler offentlighedsprocedure efter miljøvurderingslovens § 4, har det 

i dette tilfælde ikke konkret haft indflydelse på klagerens klageadgang. Metroselskabets ønske om ændrede 

støjgrænser og udvidet arbejdstid har været sendt i partshøring hos naboerne til metrobyggepladserne i for-

bindelse med kommunens udarbejdelse af påbud for de enkelte byggepladser, herunder byggepladsen ved 

Marmorkirken. Endvidere er de enkelte påbud om ændrede støjgrænser og arbejdstid, der er udstedt med 

hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42 blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og behandles for nær-

værende i nævnet. Også dette forhold tilsiger, at manglen ikke konkret har været så væsentlig, at den skal 

medføre ugyldighed.” 

 

I supplerende indlæg af 2. december 2013 har klager bemærket følgende til Københavns Kommunes 

høringssvar: 

 

”Københavns Kommune anfører i svaret af 28. november 2013, at Borgerrepræsentationens 

beslutning af 19. juni 2013 ikke har retlig status som en plan efter miljøvurderingslovens § 1, 

stk. 3, hvilket kommunen begrunder med to hovedargumenter. 

 

Det ene er, at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 ”er en udmøntning af en 

allerede truffet politisk beslutning om udvidet arbejdstid på Cityringens planlagte 

byggepladser, som blev truffet forud for Metroselskabets indgåelse af kontrakter.” 

Den anden begrundelse er, at miljøbeskyttelseslovens § 42 ikke forudsætter en plan, at 

påbuddene efter § 42 ikke har karakter af anlægstilladelser, og at miljøvurderingslovens alene 

skal anvendes, hvis planen eller programmer er ”styrende for senere beslutninger, som er en 

forudsætning for, at tilladelsen til projektet kan gives.” 

 

Til den første begrundelse bemærkes, at en politisk beslutning af en offentlig bygherre om 

kontraktmæssige aftaler med entreprenøren for metrobyggeriet naturligvis hverken kan 

erstatte eller foregribe de myndighedsafgørelser, som projektets gennemførelse kræver efter 

dansk lovgivning og de relevante EU-regler. Dette er i øvrigt også lagt til grund af 

kommunen, da det i modsat fald havde været overflødigt at meddele tilladelse til ændrede 

arbejdstider for de enkelte metrobyggepladser i form af påbud, ligesom Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse af 7. november 2013 er udtryk for, at den politiske aftale ikke er 

bindende. 

 

Til den anden begrundelse bemærkes, at jeg er enig i, at rammebeslutningen af 19. juni 2013 

ikke er påkrævet efter miljøbeskyttelsesloven. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at 

rammebeslutningen efter sin ordlyd udgør en bindende ramme for kommunens meddelelse af 

påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 til de enkelte metrobyggepladser. Hertil kommer, at 

rammeafgørelsen efter sit eget indhold var nødvendig for, at Ekspropriationskommissionen 

kunne træffe principbeslutning om udmåling af erstatning til naboer, hvorfor 
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rammebeslutningen i den foreliggende sag var en forudsætning for, at kommunen kunne 

meddele påbud om udvidet arbejdstid på de enkelte metrobyggepladser. 

 
De af Københavns Kommune anførte betragtninger i høringssvaret kan derfor ikke føre til, at 

rammebeslutningen af 19. juni 2013 ikke er omfattet af miljøvurderingsloven. 

 
I relation til Københavns Kommunes subsidiære betragtninger om, at den manglende 

miljøvurdering alene er en formel mangel, der ikke har betydning for beslutningens 

gyldighed, har kommunen henvist til, at formålet med miljøvurderingslovens § 4 alene er, 

 

”at offentligheden skal have tidlig indflydelse og få kendskab til at beslutningen tages, således at 

borgerne kan benytte deres klageadgang.” 

 

Denne forståelse af miljøvurderingslovens formål må bestrides principielt. 

Miljøvurderingslovens – og direktivets – formål er ikke alene at sikre, at offentligheden bliver 

hørt og kan klage. Som lovens titel og indhold viser, er formålet, at der forud for vedtagelse af 

planer, som kan have væsentlig virkning på miljøet, sker en miljøvurdering, som herefter skal 

i offentlig høring sammen med forslaget til plan/program. Det er derfor ikke nok at høre 

offentligheden om en plan og give offentligheden klageret. For at overholde 

miljøvurderingsloven er det frem for alt nødvendigt, at der gennemføres de screeninger og 

miljøvurderinger, som loven kræver, og at dette udgør en del af oplysningsgrundlaget for den 

offentlige høring. Hvis dette ikke er sket, bevirker det som udgangspunkt, at 

rammebeslutningen er ugyldig efter både EU-domstolens og Natur- og Miljøklagenævnets 

praksis.” 

 
 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget alle Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christen-

sen (formand), Martin Glerup, Leif Hermann, Ole Pilgaard Andersen, Peter Thyssen, Per Larsen, 

Marion Pedersen, Troels Christensen, Poul Søgaard og Henrik Waaben. 

  

1. Overordnet om retsgrundlaget 

Det, Natur- og Miljøklagenævnet skal tage stilling til i denne sag, er, hvorvidt Københavns Borgerre-

præsentations beslutning af 19. juni 2013 er omfattet af miljøvurderingsloven, og i givet fald hvilken 

retsvirkning en manglende miljøvurdering har.  

 

Nævnet har ikke tidligere behandlet sager som denne, hvor der er tale om et frivilligt tilvejebragt 

administrationsgrundlag til brug for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 til et bygge- og an-

lægsarbejde.   

 

Afgørelsen er truffet på grundlag af miljøvurderingslovens § 16, stk. 2, hvorefter planer eller pro-

grammer, der ikke er udarbejdet i henhold til lov, for så vidt angår retlige spørgsmål, kan indbringes 

for Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Miljøvurderingsloven implementerer SMV-direktivet.3 

                                                
3 Direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet. 
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Anvendelsesområdet for miljøvurderingsloven fremgår af miljøvurderingslovens § 2, stk. 1: 

 

” § 2. 

Loven gælder for de i § 3, stk. 1, nævnte planer og programmer samt ændringer heri, som tilvejebringes af 

en offentlig myndighed.” 

 

Det fremgår af miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, hvilke planer og programmer der er omfattet af 

loven: 

 

”§ 3.  

Når en myndighed tilvejebringer følgende planer og programmer, eller foretager ændringer deri, skal der 

udarbejdes en miljøvurdering, da disse planer og programmer antages at kunne få væsentlig indvirkning på 

miljøet: 

1) Planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, trans-

port, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, 

og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4.” 

 

Infrastrukturprojekter, som f.eks. sporveje, høj- og undergrundsbaner, svævebaner eller lignende 

baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring, er 

nævnt i bilag 4, pkt. 10, litra h, til miljøvurderingsloven. For disse projekter gælder, at planer og 

programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser hertil skal miljøvurderes 

uden at der skal foretages en vurdering af om planen eller programmet har en væsentlig indvirkning 

på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1. 

 

Det følger af miljøvurderingslovens § 4, stk. 1, at afgørelse af om en plan eller program er omfattet 

af § 3, træffes af den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelsen af planen eller programmet. 

Hvis myndigheden træffer afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering, skal 

myndigheden snarest muligt og før den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen eller pro-

grammet offentligt bekendtgøre denne afgørelse og begrundelsen herfor, jf. miljøvurderingslovens § 

4, stk. 4. 

 

Miljøvurderingen skal gennemføres under udarbejdelsen af planen eller programmet, og inden der 

træffes beslutning om den endelige godkendelse eller vedtagelse, jf. miljøvurderingslovens § 6. 

 

 

Planer og programmer er i lovens § 1, stk. 3, nr. 1, defineret således: 

 

”1) Planer og programmer: Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse,           

når disse 

a) udarbejdes eller vedtages af en statslig, regional eller kommunal myndighed eller udarbejdes af en myn-

dighed med henblik på Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en lovgivningsprocedure, og 

b) udarbejdes i henhold til love, administrative bestemmelser eller som grundlag for en myndigheds opgave-

varetagelse.” 

 

Miljøvurderingslovens § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1, fik sin nuværende affattelse ved lov 250/2009. Af 

lovforslagets almindelige bemærkninger (L81/2008) fremgår følgende: 
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”Lovforslaget indeholder en række ændringer som opfølgning på regeringens svar på Europa-Kommissionens 

åbningsskrivelse. 

 

Den væsentligste ændring består i, at loven i overensstemmelse med direktivet også kommer til at omfatte 

planer og programmer som udarbejdes på grundlag af administrative bestemmelser eller som grundlag for 

myndighedens administration. Den danske udgave af direktivet indeholder i den forbindelse alene ordet 

»administrative bestemmelser«, hvilket normalt vil blive opfattet som i henhold til lovgivningen (love, be-

kendtgørelser eller cirkulærer). Imidlertid anvender den engelske udgave ordet »administrative provisions«, 

hvilket også omfatter administrative pålæg fra ministre, eller politiske råd eller udvalg som fx en kommunal 

masterplan eller en masterplan for kommunens havnearealer. Dette foreslås nu sikret ved, at lovforslaget 

medtager planer og programmer, som udarbejdes med henblik på at tilvejebringe et administrationsgrund-

lag. Det er også en væsentlig ændring, at lovforslaget indebærer, at planer og programmer, der vedtages af 

Folketinget via en lovgivningsprocedure, også omfattes af loven.” 

 

Under behandlingen af L81/2008 har By- og Landsskabsstyrelsen i høringsnotat af 23. oktober 20084 

svaret på en række spørgsmål og bemærkninger fra høringsparter, herunder Dansk Landbrugs 

spørgsmål: 

 

”Dansk Landbrug antager, at lovforslaget ikke berører miljøgodkendelsen af husdyrbrug. Desuden går Dansk 

Landbrug ud fra, at lovforslaget indebærer, at såfremt kommuner vælger at udarbejde administrationsgrund-

lag til brug for vurderingen af ansøgninger om miljøgodkendelsen af husdyrbrug, så må sådanne administra-

tionsgrundlag antages at være omfattet af lovforslaget.  

 

Dertil svarede By- og Landskabsstyrelsen i høringsnotat af den 23. oktober 2008: 

 

”Det kan bekræftes, at lovforslaget ikke berører godkendelsen af det enkelte husdyrbrug, også selv om be-

stemmelsen i § 3, stk. 3, nr. 4 udgår. 

Det kan endvidere bekræftes, at idet omfang en kommune vælger at udarbejde et dokument, der fastlægger 

rammer for fremtidige husdyrbrug eller arealanvendelsen, så vil sådanne dokumenter i lovforslagets forstand 

være at betragte som en plan eller et program og være omfattet af lovforslagets bestemmelser.” 

 

 

Af Kommissionens vejledning fra 2003 om gennemførelse af direktiv 2001/42 om vurdering af be-

stemte planers og programmers indvirkning på miljøet fremgår følgende om begrebet planer og 

programmer: 

 

”Planer og programmer er ikke nærmere defineret. Termerne er ikke 

synonyme, men kan have et bredt spektrum af betydninger, der til en vis grad 

overlapper. Hvad direktivets krav angår, behandles de ens. Det er derfor 

hverken nødvendigt eller muligt at foretage en streng sondring mellem de to. 

For at afgøre, om et dokument er en plan eller et program med henblik på 

direktivet, er det nødvendigt at fastslå, om den/det har en sådan plans eller et 

sådant programs hovedkarakteristika. Navnet alene ("plan", "program", 

                                                
4 By- og Landsskabsstyrelsens høringsnotat af 23. oktober 2008 vedr. forslag ti lov om ændring af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer, Bls-100-00099. 
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"strategi", "retningslinjer" osv.) vil ikke være en tilstrækkeligt pålidelig 

rettesnor, idet dokumenter, der har alle en plans eller et programs 

karakteristika som defineret i direktivet, kan forekomme under mange 

forskellige navne.” 

 

Om begrebet plan fremgår endvidere følgende: 

 

”Den type dokument, der i nogle medlemsstater betegnes en plan, er et, der 

beskriver, hvorledes det foreslås at iværksætte eller gennemføre et tiltag eller 

en politik. Dette kunne f.eks. inkludere arealanvendelsesplaner, der angiver, 

hvorledes jorder skal udstykkes, eller fastsætter regler eller retningslinjer for, 

hvilken form for udvikling der kunne være hensigtsmæssig eller tilladelig i 

bestemte områder, eller opstiller kriterier, som der skal tages højde for i 

forbindelse med byggemodning. Affaldshåndteringsplaner, 

vandressourceplaner osv. vil også blive regnet for planer med henblik på 

direktivet, hvis de falder inden for definitionen i artikel 2, litra a), og opfylder 
    kriterierne i artikel 3.” 

 

 

Om fortolkningen af begrebet ”fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser” fremgår om 

bestemmelsen i SMV-direktivet, som miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1, implementerer, følgende 

af Kommissionens vejledning om SMV-direktivet: 

 

”… Udtrykket vil normalt betyde, at planen eller programmet 

indeholder kriterier eller vilkår, der bestemmer, hvorledes den bevilgende 

myndighed behandler en ansøgning om anlægstilladelse. Sådanne kriterier 

kunne sætte grænser for, hvilken type aktivitet eller anlægsvirksomhed der er 

tilladt i et givet område; eller de kunne indeholde betingelser, der skal 

opfyldes af ansøgeren, hvis tilladelsen skal gives; eller de kunne være 

udformet således, at de bevarer bestemte kendetegn ved det pågældende 

område (f.eks. en blanding af arealanvendelser, der fremmer områdets 

økonomiske levedygtighed).” 

 
 
 
 
 
2. Stillingtagen til klagepunkter  

Klager gør gældende, at Københavns Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 er en plan eller et 

program i miljøvurderingslovens forstand, og at der derfor forud for beslutningen skulle have været tilve-

jebragt en miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Klager har også gjort gældende, at den manglende forudgående miljøvurdering medfører, at Københavns 

Borgerrepræsentations beslutning er ugyldig. Klager har tillige gjort gældende, at den manglende miljø-

vurdering indebærer, at de efterfølgende udstedte påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 også er ugyl-

dige.  
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Transportministeriet og Københavns Kommune gør gældende, at Københavns Borgerrepræsentations 

beslutning ikke er omfattet af miljøvurderingsloven. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal herefter tage stilling til, om Københavns Borgerrepræsentations beslut-

ning er en plan eller et program, der er omfattet af miljøvurderingsloven.   

 

Konkrete afgørelser om påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42 er ikke underlagt krav om 

forudgående miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. 

 

Københavns Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 er en frivillig beslutning, der giver Køben-

havns Kommunes administration retningslinjer for udstedelsen af konkrete afgørelser efter miljøbeskyttel-

seslovens § 42.  

 

1. Frivillige planer eller programmer er – efter lovændringen i 2009 - omfattede af miljøvurderingslo-

ven. Som det fremgår af lovbemærkninger mv., jf. ovenfor, kan administrationsgrundlag, som en 

myndighed vælger at udarbejde uden at være retligt forpligtet hertil, således være omfattet af be-

greberne ”plan” eller ”program”, jf. miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1.  

 

2. Spørgsmålet for nævnet er herefter, om Københavns Borgerrepræsentations beslutning fastlægger 

rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for en myndigheds 

opgavevaretagelse, jf. miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1. 

 

Transportministeriet har anført, at Københavns Borgerrepræsentations beslutning ikke fastlægger 

rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Transportministeriet har i den forbindelse 

henvist til Kommissionens vejledning og bemærkningerne til § 3 i lovforslaget til miljøvurderingsloven 

(lovforslag L 147 2003-04), der peger i retning af, at "rammer for anlægstilladelser" ikke skal forstås 

for snævert, og at der i alle tilfælde skal være tale om, at planen eller programmet skal være sty-

rende for senere beslutninger, som er en forudsætning for, at tilladelse til projektet kan gives. Ifølge 

Transportministeriet følger anlægstilladelsen til Cityringen af Cityringsloven og transportministerens 

godkendelse efter denne lovs § 4. Transportministeriet har desuden anført, at et tilladt og igangsat 

byggeprojekt ikke skal underkastes krav om fornyet miljøvurdering, blot fordi kommunalbestyrelsen 

udstikker retningslinjer for tilsynets påbud om støjbegrænsninger for byggeriet. 

 

Københavns Kommune har anført, at Borgerrepræsentationens beslutning er en udmøntning af en 

allerede truffet politisk beslutning om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser, som blev 

truffet forud for Metroselskabets indgåelse af kontrakter. Københavns Kommune har også anført, at 

beslutningen indeholder en stillingtagen til Metroselskabets aktuelle og konkrete ønske om ændrede 

arbejdsvilkår på Cityringens byggepladser, der i anden sammenhæng er planlagt og fastlagt, herun-

der ændrede støjgrænser og arbejdstid.  

 

Det er nævnets vurdering, at Københavns Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 udgør 

en plan eller et program, der fastlægger rammerne for et fremtidigt anlæg, byggeriet af Cityringen, 

og er udarbejdet som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse, jf. miljøvurderingslovens § 1, 

stk. 3, nr. 1. 

 

Nævnet har bl.a. lagt vægt på, at Københavns Borgerrepræsentations beslutning har karakter af en 

ramme for kommende afgørelser i form af påbud efter miljøbeskyttelsesloven på baggrund af ansøg-
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ninger fra Metroselskabet. Beslutningen fastlægger således rammer for, hvordan forvaltningen skal 

tage stilling til etablering af anlæg, herunder ændring af arbejdstider og støjbelastning ved Cityrin-

gens byggepladser. De afgørelser, som Københavns Kommune træffer på baggrund af Borgerrepræ-

sentationens beslutning, er en forudsætning for, at Metroselskabet kan udvidede arbejdstiderne og 

udføre aktiviteter med de i beslutningen omtalte støjniveauer.  

 

Det forhold at transportministeren i medfør af § 4 i cityringloven har godkendt VVM-redegørelsen og 

miljørapporten af maj 2008 for Cityringprojektet ændrer ikke ved, at Københavns Borgerrepræsenta-

tions af 19. juni 2013 i sig selv har karakter af en plan eller et program, der fastlægger rammerne 

for et fremtidigt anlæg, Cityringen, og dermed er omfattet af definitionen på et plan eller et program 

i miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1. 

 

Til Transportministeriets bemærkning om at Transportministeriet sammen med Københavns og Fre-

deriksberg Kommuner i maj 2013 har godkendt og vurderet ændringer af vilkårene i anlægsfasen af 

projektet, skal nævnet bemærke, at denne godkendelse ikke udelukker, at rammebeslutningen af 19. 

juni 2013 i sig selv er omfattet af miljøvurderingsloven, jf. ovenfor. 

 

3. Cityringen er Hovedstadens kommende metrolinje, der kommer til at omfatte 17 stationer i Kø-

benhavn, hvor passagerer kan stige af og på. Cityringen vil bestå af højbane- og tunnelstationer. 

Byggeriet af Cityringen må derfor betragtes som anlæg af en undergrundsbane, der overvejende 

tjener til personbefordring, og byggeriet  er derfor efter nævnets vurdering omfattet af bilag 4, 

punkt 10 h, til miljøvurderingsloven.  

 

4. Det er på denne baggrund Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at Københavns Borgerrepræ-

sentations beslutning af 19. juni 2013 er omfattet af miljøvurderingsloven, og at der derfor forud for 

beslutningen skulle have været tilvejebragt en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, 

nr. 1, jf. § 1, stk. 3, nr. 1. 

  

5. Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter ikke grundlag for at tage stilling til det i udtalelserne til 

sagen anførte om, at Københavns Borgerrepræsentations beslutning alene er en udmøntning af en 

allerede truffet beslutning om udvidelse af arbejdstiderne, en ændring af en plan eller et program, 

eller ændring af projekter til gennemførelse af et plan eller et program. Det skyldes, som ovenfor 

anført, at nævnet har vurderet, at Borgerrepræsentationens beslutning udgør en selvstændig plan 

eller et selvstændigt program. Nævnet finder således heller ikke grundlag for at tage stilling til, om 

Borgerrepræsentationens beslutning også udgør en ændring af en plan eller et program, eller æn-

dring af projekter til gennemførelse af et plan eller et program. 

 

6. En manglende miljøvurdering af en plan eller et program er efter nævnets almindelige praksis en 

retlig mangel ved planens eller programmets tilvejebringelse, som anses som væsentlig. Planer eller 

programmer, der lider af en væsentlig retlig mangel, er efter nævnets almindelige praksis ugyldige.  

 

På den baggrund ophæver Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt Københavns Borgerrepræsentati-

ons beslutning af 19. juni 2013 som ugyldig. Beslutningen kan efter nævnets afgørelse således ikke 

udgøre Københavns Kommunes administrationsgrundlag, når afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens 

§ 42 skal træffes. Påbud, som Københavns Kommune allerede har udstedt på baggrund af Borgerre-

præsentationens beslutning, er ligeledes ugyldige. 
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Københavns Borgerrepræsentation er ikke retligt forpligtet til at vedtage en plan eller et program 

med henblik på at kunne udstede påbud til metrobyggepladserne om støjforholdene efter miljøbe-

skyttelseslovens § 42. Nævnet har derfor ikke hjemvist beslutningen til fornyet behandling i Borger-

repræsentationen.  

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 

 

Mai-Brit Campos Nielsen 

Fuldmægtig 

 

 

 

 


