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Påbud om ændring af vilkår B4 vedr. signalnet.
Som varslet ved brev af 12. januar 2016 gives Køge Jorddepot påbud om ændring
1
af vilkår B4 vedr. signalnet i Miljøgodkendelse af 26. maj 2006 .
Påbuddet skal være efterkommet senest når vejene i uforurenet jord er etableret.
2
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven .
Den oprindelige tekst i vilkår B4 fra Miljøgodkendelse af 26. maj 2006 udgår og
erstattes af følgende nye vilkårstekst:
Vilkår B4
Der anvendes signalnet på siderne af vejene ned til kote 0 til adskillelse mellem
uforurenet jord i vejene og forurenet jord/havneslam i depotet. Det skal kunne
dokumenteres, at der er lagt signalnet ud.

Køge Jorddepots bemærkninger til varsel om påbud
Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra Køge Jorddepot.

Baggrund for påbuddet
Køge Jorddepot har 1. dec. 2015 ansøgt om at få ændret vilkår B4 vedr. signalnet
på siderne af de to permanente veje med uforurenet jord, jf. Miljøgodkendelse af
26. maj 2015. Køge Jorddepot ønsker at få fjernet signalnettet på siderne af de
permanente veje, bl.a. fordi det vil være teknisk vanskeligt at føre det ned til
bunden af bassinet, da signalnet flyder ovenpå vand. Køge Jorddepot begrunder
desuden ønsket om ændring med, dels at det vil skabe forvirring, mht. hvad der er
rent og forurenet, hvis der både er signalnet under slutafdækningen i 1 meters
dybde og indtil 2 meter længere ned, og dels at Køge Jorddepot efter nedlukning
og efterbehandling bliver kortlagt som forurenet, hvorved det sikres, at der tages
prøver af jorden ved gravearbejder og fjernelse af jord fra depotet.
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Miljøgodkendelse vedr. etablering af to permanente veje med uforurenet jord i Køge
Jorddepot. Miljøstyrelsen, 26. maj 2015.
2
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. nov. 2015.

Der er stillet vilkår om signalnet på siderne af vejene ned til kote 0, da det vurderes
væsentligt i fremtiden at kunne adskille forurenet jord/havneslam fra uforurenet
jord. Der er ligeledes stillet krav om dokumentation for signalnet.
Miljøstyrelsen havde oprindelig i udkast til miljøgodkendelse stillet vilkår om
signalnet de to øverste meter, men ændrede dette, da Køge Jorddepots oprindelige
tegninger viste signalnet hele vejen ned. Derfor kan det accepteres, at signalnet
kun udlægges ned til kote 0 (vandspejlsniveau). Miljøstyrelsen finder ikke, at
signalnettet helt kan undværes i de vejnære omgivelser, hvor der er stor
sandsynlighed for gravearbejder. Desuden skal et signalnet netop skærpe
opmærksomheden, og Køge Jorddepot har derfor i fremtiden mulighed for at
oplyse om de særlige forhold.
De tekniske problemer med at lægge signalnet under vandniveau, vurderes ikke
proportionale med den miljømæssige gevinst, idet jorddepotet efter opfyldning vil
blive kortlagt som forurenet grund, og der derved sikres opmærksomhed på
forurenet jord ved gravearbejder.

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af
 virksomheden
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø
eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. 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.
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.
Klagen skal være modtaget senest den 7. marts 2016.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet
bestemmer andet.
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Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder, fra påbuddet er meddelt.
Offentliggørelse og annoncering
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen
Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller
anlhh@mst.dk. Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk.

Kopi til:
Køge Kommune

Line Højgaard Henriksen
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