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Den nye Ringstedbane, fristforlængelse vilkår 3 i § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet sø sediment for afvanding i bassiner beliggende ved Vallensbæk Sø
på Sydskellet 0.
Der er med lov nr. 527 af 26. maj 2010 vedtaget lov om anlæg af jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Ringstedbanen).
Baggrund
Høje-Taastrup kommune har fra Bane Danmarks rådgiver Grontmij modtaget ”Jordhåndteringsplan - Høje-Taastrup Kommune TP20, den nye bane København-Ringsted” dateret 13.
oktober 2014. Det fremgår af materialet, at der skal etableres en dæmning i den nordvestlige
del af Vallensbæk Sø. Der er efterfølgende modtaget uddybende materiale omkring projektet.
Høje-Taastrup kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til midlertidig afvanding af opgravet forurenet sø sediment fra Vallensbæk sø i bassiner. Kommunen har med afgørelse fra
11. juni 2015 efter Miljøbeskyttelseslovens §191 givet tilladelse til det midlertidige oplag af
forurenet sø sediment i afvandingsbassiner beliggende syd for motorvejen og vest for Vallensbæk Sø på Sydskellet 0.
Høje-Taastrup Kommune giver § 19-tilladelsen med vilkår. Følgende fremgår af vilkår 3:
Det midlertidige oplag af sø sediment må ikke ligge i bassinerne ud over en periode på 6
uger. Dette gælder med mindre rådgiver på baggrund af analyser eller en risikovurdering, inden de 6 uger er forløbet har dokumenteret, at dette ikke udgør en risiko for forurening af
jord, grundvand eller undergrund, og kommunen skriftligt har godkendt dette.
Ansøgning om fristforlængelse
Cowi har på vegne af Banedanmark og Barslund A/S ansøgt om en fristforlængelse til afvanding af slam i de to bassiner frem til udgangen af uge 39.
Rådgiver oplyser at projektet er forsinket fordi entreprenørens leverance af sandmaterialer til
opbygning af banetraceet ikke er kommet til tiden.
I risikovurderingen for projektet vurderes det, at der vil være en teoretisk nedsivning på 1015 mm for en driftsperiode på 6 uger. Bunden af bassinet har et lag med kalkstabiliseret jord,
som er 3 x 40 cm tykt.
Cowi vurderer derfor, at en forlænget driftsperiode til og med uge 39, svarende til i alt 11
uger, fortsat ikke vil medføre risiko for forurening af grundvand, jord eller undergrund.
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Kommunens vurderinger
Kommunen har 2. juli og 13. august 2015 været på tilsyn i forbindelse med § 19 tilladelse for
afvanding af slam ved vallensbæk sø ”. Ved første tilsyn kunne etableringen af bunden i slamafvandingsbassinet ses. Ved andet tilsyn var slamafvandingen i gang.
Der har i forbindelse med den foreløbige driftsperiode ikke været oplysninger om uregelmæssigheder i form af svigtende tæthed af bund eller sider i bassinet. Kommunen har desuden ikke modtaget klager over lugt m.v. fra de nærmeste naboer.
Kommunen har på baggrund af de eksisterende oplysninger ikke grund til at tro, at der sker
en udsivning af forureningskomponenter fra slamafvandingsbassinerne, og kan på den baggrund tilslutte sig Cowis vurderinger.
Afgørelse om fristforlængelse
Kommunen træffer på baggrund af ovennævnte afgørelse om, at vilkår tre kan forlænges til
en periode på i alt 11 uger svarende til udgangen af uge 39.
3. Det midlertidige oplag af sø sediment må ligge i bassinerne i en periode på 11 uger, svarende til og med udgangen af uge 39. Afvandingsperioden kan kun øges yderligere, hvis rådgiver på baggrund af analyser eller en risikovurdering, inden de 11 uger er forløbet kan dokumentere, at dette ikke udgør en risiko for forurening af jord, grundvand eller undergrund,
og kommunen skriftligt har godkendt dette.
Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles i medfør af § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven2.
Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 19 må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ikke uden tilladelse udledes eller oplægges på jorden.
Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens §
20. Omkostninger forbundet hermed er Høje-Taastrup Kommune uvedkommende.
Tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne tilladelse. BaneDanmark er selv
ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser og tilladelser.
Bemærkninger til høringsudkast
Udkast til denne fristforlængelse har været i partshøring hos Barslund A/S, Cowi, Banedanmark og Ishøj kommune. Kommunen har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning
til ændring af afgørelsen.
Tilsynsmyndighed
Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for denne tilladelse.
Klagevejledning
En detaljeret klagevejledning er vedlagt denne afgørelse. Det fremgår bl.a. af klagevejledningen, hvem der kan klage.
Udkast til fristforlængelsen har været i høring hos entreprenør, bygherre og Ishøj/Vallensbæk
Kommune. Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside 31. august 2015.
Som det fremgår af vejledningen er klagefristen for kommunens modtagelse af klage 4 uger
fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside, dvs. 28. september 2015.
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Klagevejledning til afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19
Afgørelser, der er truffet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven3 med tilhørende bekendtgørelser.
Klageinstans
Natur og Miljøklagenævnet,Frederiksborggade 15, København K.
Hvem skal klagen sendes til:
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Hvad kan der klages over
Der kan klages over den meddelte tilladelse, og dermed de vilkår tilladelsen
indeholder jf. lovens § 91.
Krav til klagen
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefrist
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og denne afgørelse
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
Hvornår må tilladelsen udnyttes?
Tilladelsen må udnyttes fra det tidspunkt tilladelsen er meddelt. Miljøklagenævnet kan dog bestemme, at tilladelsen først må udnyttes, når en eventuel
klage er afgjort.
Hvem kan klage?
Barslund A/S, BaneDanmark, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Tilladelsen sendes til orientering til flg. personer og institutioner:
Barslund A/S, Johan Laursen, joh@barslund.as
COWI, Susse Wade, SJW@Cowi.dk , Troels Wenzel, TRW@cowi.dk
Grontmij, Grethe Jensen, Grethe.Jensen@Grontmij.dk; Karsten Lejre, Karsten.Lejre@Grontmij.dk
Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Miljoe@RegionH.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN Høje-Taastrup hoeje-taastrup@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, seost@sst.dk
Vallensbæk Kommune kommune@vallensbaek.dk
Ishøj kommune, Lis Larsen, YLI@Ishøj.dk
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