
 

 

     
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Københavns Gokart Bane 

Kraftværksvej 10 

2300 København S 

 

   

      

  
 

Københavns Gokart Bane – midlertidig vilkårsændring af vilkår 3 i mil-

jøgodkendelsen 

 

Virksomhedens CVR nr.: 64942212 / P nr. 1003253767 

 

Virksomheden er omfattet af listepunkt H201, ”Udendørs motorsports-

baner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes 5 

gange om året eller mere. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på kø-

retekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende prakti-

ske køreundervisning” i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og er 

reguleret af miljøgodkendelse af 13. januar 2016. Midlertidig udvidelse 

af åbningstiden er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. 

 

Afgørelse og vilkår 

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljø-

forvaltningen, Virksomheder og Byliv hermed midlertidig vilkårsæn-

dring af miljøgodkendelsen af 13. januar 2016.  Vilkårsændringen er 

gældende i perioden fra den 7. marts 2022 til og med den 7. juli 2022, 

hvorefter vilkåret ophører og det hidtil gældende vilkår 3 træder i kraft 

uden yderligere varsel. 

 

 

Vilkår 3 ændres fra: 

Træningskørsel på banen må finde sted i følgende tidsrum: 

Ugedage Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag1 

Tidsrum 14-20 14-18 14-20 14-18 10-15 

 

1Banen må maksimalt benyttes til træningskørsel 2 lørdage pr. måned og kun fra kl. 

10-14 i perioden fra 1. april til 1. oktober. 
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Vilkår 3 ændres til: 

Træningskørsel på banen må finde sted i følgende tidsrum: 

Ugedage Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag1 

Tidsrum 14-20 14-20 14-20 14-20 10-15 

 

1Banen må maksimalt benyttes til træningskørsel 2 lørdage pr. måned og kun fra kl. 

10-14 i perioden fra 1. april til 1. oktober. 

 

 

Begrundelse 

Københavns Gokart Bane har ansøgt om midlertidigt at kunne afprøve 

to stk. el-karts på anlægget henholdsvis tirsdag og torsdag aften kl. 18-

20 i perioden fra den 7. marts til den 7. juli i 2022. 

Københavns Gokart Bane ønsker at afprøve el-karts for at vurdere om 

der skal arbejdes videre med at anvende el-karts i stedet for benzindre-

vet gokarts på Københavns Gokart Bane. 

El-karts er langt mere støjsvage end benzindrevne gokarts. Københavns 

Gokart Bane har oplyst at støjniveauet for el-karts er ca. 20 dB(A) lavere 

end de benzindrevne gokarts, der anvendes på anlægget i dag. 

 

Københavns Gokart Bane benytter CB Racing-Plan til at sikre overhol-

delse af de i miljøgodkendelsen tilladte støjniveauer. Støjen fra de to el-

karts vil ligeledes blive reguleret via CB Racing-Plan systemet.  

 

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning ”Støj fra motorsportsbaner”, reguleres 

støjkravene for motorsportsbaner ud fra antal træningsdage (aftener) 

pr. uge. Grænseværdierne er lavere jo flere dage, der er træningskørsel 

pr. uge og de er generelt lavere om aftenen.  

Københavns Gokart Bane ønsker at udvide med to aftener pr. uge i peri-

oden fra den 7. marts til den 7. juli i 2022. Dette er en forøgelse af åb-

ningstiden med to aftener pr. uge i forhold til de tilladte i dag. 

 

Københavns Gokart Bane har opført støjreducerende tiltag – herunder 

en jordvold samt støjvæg for at kunne overholde de i miljøgodkendel-

sen fastsatte støjkrav. Der har siden 2016 ikke været støjklager over Kø-

benhavns Gokartsbanes aktiviteter. 

 

Københavns Kommune stiller som krav til Københavns Gokart Bane at 

følgende skal efterleves i perioden fra den 7. marts til den 7. juli i 2022: 

• at der ikke kører benzindrevne gokarts på banen tirsdag og torsdag 
fra kl. 18-20. 

• at der maksimalt kører 2 el-karts på banen ad gangen 

• at den enkelte el-kart maksimalt kører 45 min. indenfor de 2 timer 
der gives tilladelse til 

• at der ikke køres på helligdage (Skærtorsdag og Kristi himmelfarts-
dag) 
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• at det fremgår af Københavns Gokart Banes hjemmeside at banen 
har fået midlertidig tilladelse til at teste el-karts af i tidsrummet 18-
20 hhv. tirsdag og torsdag i perioden fra den 7. marts til den 7. juli i 
2022 

• at der ved indgangen til baneanlægget opsættes et tydeligt opslag 
med åbningstider inkl. den midlertidige tilladelse til at holde åbent 
tirsdag og torsdag ml. kl. 18-20 i perioden fra den 7. marts til den 7. 
juli i 2022 

 

Vurdering 

Område for Miljø og Byliv, Københavns Kommune, vurderer på bag-

grund af ovenstående begrundelse, at der kan gives midlertidig tilla-

delse til at udvide åbningstiderne tirsdag og torsdag fra kl. 18-20 i peri-

oden fra den 7. marts til den 7. juli i 2022. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på 

www.dma.mst.dk. 

 

Lovgrundlag 

Afgørelse om midlertidig vilkårsændring til gældende miljøgodken-

delse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven §33. 

 

Høring 

Afgørelsen har været i høring hos virksomheden. Virksomheder og By-

liv har modtaget følgende:  

 

Sagens dokumenter 

Miljøgodkendelse af Københavns Gokart Bane, Kraftværksvej 10, 2300 

København S, af den 13. januar 2016. 

Ansøgning af den 22. november 2021  

Supplerende oplysninger fra den 23. november 2021, 29. november 

2021 og den 23. januar 2022. 
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Klagevejledning 

Klageadgang 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 

fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på https://dma.mst.dk/,  jf. 

miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved 

anvendelse af digital selvbetjening inden den 4. april 2022. 

 

Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor 

selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.  

 

Hvem kan klage? 

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klagebe-

rettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens 

adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende 

organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. 

 

Opsættende virkning 

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelseslo-

ven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Ef-

ter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid 

beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.  

 

Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag in-

den 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. 

miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Virksomheder 

og Byliv på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk. 

 

VVM  

Aktiviteterne er ikke omfattet af VVM-pligt jf. bilag 1 og 2 i Miljøvurde-

rings-bekendtgørelsen1. 
 

NATURA 2000 

Københavns Kommune, Virksomheder og Byliv vurderer, at midlertidig 

udvidelsen af åbningstiden ikke vil få betydning for Natura 2000 områ-

der i eller omkring Københavns Kommune. 

 

Bilag IV-arter: 

Virksomheden aktiviteter ligger ikke i et område, hvor der er bilag IV-ar-

ter. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM)nr.  1976 af 27/10/2021. 

https://dma.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/
mailto:virkmiljoe@tmf.kk.dk
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Øvrige forhold 

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel god-

kendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven 

eller beredskabsloven. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail 

virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 3366 3304 

 

 

 

Marina Andersen  Tina Ringskou Ginty 

Miljøsagsbehandler  Miljøsagsbehandler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til:  

Børne- og ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune: buf@buf.kk.dk, Tom Lau-

sen c28n@kk.dk 

Sundhedsstyrelsen, hvs@sst.dk 

Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Københavns Miljøforening, ivan@helsinghof.dk 

Danmarks Idrætsforbund, dif@dif.dk 
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