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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
CVR-nr.: 28980671

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af 
forurenet jord på matr. nr. 25B Vridsløse By, herlufsholm

Energinet ønsker midlertidigt at opbevare lettere forurenet jord i forbindelse 
med nedlægning af gasrørledning på matr.nr. 25B Vridsløse By, 
Herlufsholm. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19, stk. 2 i 
Miljøbeskyttelsesloven1.

Afgørelse og lovgrundlag:
Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 19, til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord 
på

Matr.nr. 25B Vridsløse By, Herlufsholm 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

Tilladelsens vilkår 

1. Det indsendte projekt skal udføres, som det er beskrevet i 
ansøgningen med de justeringer, der fremgår af nedenstående 
vilkår. Hvis projektet ønskes ændret undervejs, skal kommunen 
straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering af § 19-
tilladelsen.

2. Der må efter denne tilladelse udelukkende oplagres lettere 
forurenet jord fra nedlæggelse af gasrørledning på matr. 25b 
Vridsløse By, Herlufsholm.

3. Mellemdepotet skal etableres med køreplader.

1 Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25. november 2019.
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4. Synligt forurenet jord og jord med affald skal frasorteres og må 
ikke mellemdeponeres på matr. 25B Vridsløse By, Herlufsholm.

5. Håndtering af forurenet jord skal ske under miljøteknisk tilsyn.
6. Ved ophør af det midlertidige mellemdepot skal alt opbevaret jord 

og køreplader fjernes. Jord og køreplader skal være fjernet senest 
1. august 2020 med mindre der forinden er søgt om forlængelse 
og dette er accepteret af Næstved Kommune. 

7. Evt. forurenet jord skal bortskaffes til godkendt modtager.
8. Senest 4 uger efter ophør af mellemdepotet, bedes Energinet 

sende et miljønotat til kommunen med dokumentation for fjernelse 
af lettere forurenet jord og køreplader. Fotos skal være en del af 
dokumentationen.

Ansøgning og projektbeskrivelse 
Ansøgningen omfatter opbevaring af lettere forurenet jord på matr. 25B 
Vridsløse By, Herlufsholm. 

Energinet oplyser, at de ønsker at mellemdeponere lettere forurenet jord 
fra ledningsgraven for senere tilbagelægning i ledningsgraven.
Mellemdepotet ønskes etableret på del af den kortlagte grund, matr. 25B 
Vridsløse By, Herlufsholm, hvor jorden opgraves fra, se bilag. 

Jorden ønskes mellemdeponeret i 8-10 uger, med opstart ultimo april 
2020.

Inden jorden mellemdeponeres vil evt. synligt affald blive fjernet. Synligt 
forurenet jord frasorteres ligeledes og køres direkte til godkendt modtager.

Opgravet jord fra øverste 0,5 meter opbevares separat, således at denne 
kan tilbagelægges igen i øverste 0,5 meter. Det forventes dermed at jorden 
vil være ren i overfladen efter gravearbejdets afslutning.

Vurdering 
Næstved Kommune vurderer, at lettere forurenet jord kan 
mellemdeponeres på matr. 25B Vridsløse By, Herlufsholm uden risiko for 
miljø og mennesker når det foregår som beskrevet i ansøgningen, fordi:
 
Grunden, hvor jorden mellemdeponeres er kortlagt på V2 på grund af 
tidligere anvendelse til losseplads. Der er i forbindelse med geotekniske 
boringer udtaget enkelte jordprøver til laboratorieanalyse. Resultaterne 
viser lettere forurening med tungmetaller og benz(a)pyren. Desuden er der 
konstateret kraftig kulbrinteforurening. Synlig forurenet jord frasorteres, 
dvs. kraftig kulbrinteforurening. Tungmetal og tjærestoffer er immobile og 
anses ikke for at udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Desuden må 
det forventes at den mellemdeponerede jord afspejler den jord, der i 
forvejen ligger på grunden og derved ikke udgøre særlig risiko for 
grundvandet.
Dog forventes overfladejorden ren, hvorfor der er krav om adskillelse 
mellem oplagt jord og underlag. Ansøger har ønsket adskillelse med 
køreplader.
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Der er ikke risiko for målsat overfladevand ved gravearbejde på det 
kortlagte areal.

Tilladelsens gyldighed
Tilladelsen træder i kraft 2. marts 2020.

Partshøring 
Udkast til § 19 tilladelsen har været i høring hos Energinet og Næstved 
Kommune, Center for trafik og ejendomme (som grundejer). 
Bemærkninger: Energinet har ønsket tidsperioden rykket  1 mdr, hvilket er 
tilrettet. Næstved Kommune har ikke fremsendt bemærkninger.  

Grundlag for tilladelsen 
Som grundlag for Næstved Kommunes sagsbehandling foreligger følgende 
materiale:
 

 Ansøgning fra Energinet af 4. juli 2019
 Mail fra Energinet af 18. december 2019
 Mail fra Energinet af 30. januar 2020

Offentliggørelse og ikrafttrædelse af denne tilladelse
Afgørelsen offentliggøres den 2.marts 2020 på kommunens hjemmeside, 
se www.naestved.dk.  Tilladelsen må tages i brug med det
samme hvis de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget 
ansvar i forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra 
offentliggørelsen. Næstved Kommune gør for god ordens skyld 
opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til 
enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes, samt at 
kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbagetrækning ikke kan 
påklages til anden administrativ myndighed.

Klagevejledning 
I kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet – jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 98. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en
eventuel klage skal være indgivet til klagenævnet senest den 30. marts 
2020.

I skal klage digitalt via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. I skal betale et klagegebyr. På www.naevneneshus.dk  
beskrives hvorledes betaling skal foregå.

Når vi har modtaget besked om, at der er indgivet klage, får I vores
bemærkninger til klagen tilsendt. Vi indsender vores bemærkninger til
klagenævnet sammen med de dokumenter, der er indgået ved sagens
behandling. Påklages tilladelsen af andre klageberettigede orienterer vi jer.

Søgsmål
I kan prøve afgørelsen ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6
måneder efter afgørelsen – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. 
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Venlig hilsen

Helle Skøtt
Miljøtekniker

Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø, naturmiljo@regionsjaelland.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Embedslægen, seost@sst.dk
Næstved Kommune, Center for trafik og ejendomme
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