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Høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelse 
for OTC syd på Prøvestenen 
 
Amager Øst Lokaludvalg har modtaget høringen vedr. VVM for 
olietanke for OTC Syd på Prøvestenen.  
 
Amager Øst Lokaludvalg anbefaler, at der ikke gives tilladelse til 
projektet, da det modvirker byudvikling og rekreativ udvikling i 
området på grund af eksplosionsfare. Det skal også ses i lyset af 
regeringens hovedstadsudspil, som åbner op for differentieret zonering 
af erhvervsområdet Prøvestenen. 
 
Såfremt der alligevel gives tilladelse, ønsker lokaludvalget at 
tilladelsen gives midlertidigt, for en kortere årrække, fx 4 år. Der er 
juridisk grundlag, idet der pågår ændringer i plangrundlaget, herunder 
revision af Fingerplanen, principaftale om Lynetteholmen samt ny 
kommuneplan. 
 
Amager Øst Lokaludvalgs hovedpointer er 

• En miljøgodkendelse til OTC på Prøvestenen Syd forhindrer 
byudvikling i tilstødende områder, samt mulighed for nye 
rekreative anvendelser  

• Det er praktisk muligt at placere den ønskede OTC funktion på 
den nordlige del af Prøvestenen i stedet, og derved muliggøre 
byudvikling og rekreativ udvikling i de tilstødende områder.  

• En miljøgodkendelse til OTC på Prøvestenen Syd medfører 
mere tung trafik og luftforurening til nærliggende 
beboelsesområder. Det er ikke foreneligt med kommunens 
2025-Klimaplan 

• Der foreligger ikke en opdateret vurdering af § 3 områder på 
Prøvestenen Syd, som i dag henligger som naturområde. Det er 
derfor vanskeligt at vurdere konsekvenserne af en 
miljøgodkendelse til OTC Syd på Prøvestenen Syd 

• Såfremt der gives en miljøgodkendelse, bør denne være 
midlertidig og begrænses til maksimalt 4 år. 

 
Amager Øst Lokaludvalg foreslår i stedet, at de pågældende tanke 
flyttes til den nordlige placering på Prøvestenen, jf. miljørapporten 
s.22. Den nordlige placering forhindrer ikke byudvikling.  
 



 
 

Side 2 af 2 

Amager Øst Lokaludvalg mener, at perspektivområderne langs 
Amager Strandvej, Ved Amagerbanen og Kløverparken skal udvikles 
i en bymæssig retning. Det kræver at aktiviteterne på Prøvestenen 
trækkes væk fra kysten og på sigt formentlig flyttes helt væk.  
 
Eksplosionsfaren fra nye olietanke kan desuden forhindre udviklingen 
af de rekreative tilbud på Nordøstamager: Sundby Boldklub, TAP1, 
Amager Strand Sejinstitution, Kolonihaver, Gocart og 
Motorbådsklubben ligger alle indenfor en 20 mbar zone, jf. 
miljørapporten s. 51. Her skal ”plan-myndigheden inddrage hensyn til 
risikoen ved større uheld ved ny følsom anvendelse i området”.  
Det kan blandt andet gå ud over muligheden for at holde 
arrangementer i Sundby Boldklub, som træner 650 børn om ugen plus 
stævner i weekenden. Ligeledes større events i TAP1.  
I lokalplantillæg for Kløverparken fremgår, at ”udendørsaktiviteter og 
arrangementer [..] skal risikovurderes, før de afholdes”.  
Det vil desuden forhindre muligheden for at tage den rekreative del af 
Prøvestenen Syd i anvendelse, hvilket er et af lokaludvalgets 
igangværende projekter, i dialog med By & Havn. 
Det bemærkes, at kommunens samlede konsekvensvurdering af 
risikozonen endnu ikke foreligger. 
 
Lokaludvalget ønsker ikke en forøgelse af den tunge trafik til og fra 
Prøvestenen bl.a. på grund af den yderligere 
støjbelastning på Amager Strandvej. Anlægget vil desuden bidrage 
med luftforurening i form af sundhedsskadelig afdampning. Ifølge 
høringsmaterialet kan der forekomme lugtgener ved ugunstige 
vindforhold. En placering så tæt på Amager Strandpark og de 
nærliggende boligområder er derfor særdeles uhensigtsmæssig.  
 
Etablering af olietanke taler i øvrigt imod kommunens eget mål om at 
være CO2-neutral i 2025. Miljørapporten s. 76 nævner ikke §3-
beskyttede områder på Prøvestenen. Det forhold, at der ikke er §3-
arealer er ikke tilstrækkeligt underbygget, da man ikke har foretaget 
en frisk vurdering af naturtilstanden på den sydlige del af Prøvestenen, 
som nu er delvist sprunget i skov og fremstår som et overdrev. 
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