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Svar på uddybende spørgsmål i brev af 10. november 2010
Grøn Agenda Sydhavn og Center for Miljø har siden august 2010 korresponderet om miljøreguleringen af Københavns Skyttecenter, i særdeleshed om reguleringen af centrets støjforhold.
Københavns Skyttecentrets reguleres i dag af en miljøgodkendelse fra
1999 samt en række tillæg, som efterfølgende er blevet meddelt. I de
senere år har vi erfaret, at der mangler en omfattende beskrivelse og
vurdering af skyttecentrets støjbelastning, især i forhold til byudviklingen i Ørestad og Sluseholmen. På den baggrund har vi besluttet at
skyttecentrets miljøgodkendelse skal revideres. Revisionen blev påbegyndt i 2009, hvor kortlægningen af centrets støjforhold blev ajourført.
Center for Miljø agter at færdiggøre revisionen i løbet af 2011, og vil i
den forbindelse inddrage de synspunkter, Grøn Agenda Sydhavn har
fremført.
Idet revision af miljøgodkendelsen er en afgørelse, vil det være muligt
at påklage den til Miljøklagenævnet. Vi vil henlede opmærksomheden
på, at afgørelser som udgangspunkt kun kan påklages af personer, der
har væsentlig og individuel interesse i sagen.
Ifølge miljøbeskyttelsesloven kan lokale foreninger dog klage over
afgørelser om bl.a. miljøgodkendelser. Det kræver at, Center for Miljø
på forhånd bliver underrettet om, hvilke bestemte typer af afgørelser
foreningen ønsker underretning om. Anmodningen om underretning
skal vedlægges vedtægter, der dokumenterer at Grøn Agenda Sydhavn
er lokal organiseret, og at hovedformålet er beskyttelse af miljøet eller/og varetagelse af væsentlige rekreative interesser.
Center for Miljø har bedt Center for Park og Natur om at tage stilling
til om der på baggrund af fredningsafgørelsen kan gribes ind over for
Skyttecentret. Center for Park og Natur vil sende deres afgørelse direkte til Grøn Agenda Sydhavn. Denne afgørelse vil Grøn Agenda
Sydhavn kunne påklage til Naturklagenævnet.
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