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LÆSEVEJLEDNING 
 
Miljøgodkendelsen er opbygget i 3 dele. 1. del indeholder godkendelsesvilkår samt oplysninger 
om kl agevejledning, ret sbeskyttelse m. m. 2. del er de n milj øtekniske vur dering, der  i ndeholder 
Center for  Miljøs vurderi ng af det ansøgte,  her under placeri ngen og forur eningen fr a 
virksomheden, sa mt be grundelser for de fast satte vil kår. 3. del er det miljøte kniske notat, der 
svarer til det grundla g, hvor på godke ndelsen gi ves. Det milj øtekniske notat redegør for 
virksomhedens indretning og dri ft, og for de n miljøbelastning virksomheden giver anledning til . 
Yderligere fre mgår det af besk rivelsen, hvil ke forur eningsbegrænsende for anstaltninger 
virksomheden har foretaget.  
STAMOPLYSNINGER 
 
Virksomhedens navn: Karteringsanlæg Nordhavnen 
Virksomhedens placering: Københavns Nordhavn i tilknytning til Nordhavnsdepotet 
Virksomhedens art: Jordkartering 
Virksomhedens ejerforhold: By og Havn I/S 
Virksomhedens CVR-nummer: 30823702 
Virksomhedens P-nummer:  
Listebetegnelse: 
(hovedaktivitet) 

K212 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af 
ikke-farligt affald  eller affald  af elektrisk og  elek tronisk ud styr, jf. 
punkterne R  12 og R  1 3 i  bilag 6B  og D  14 o g D 15 i  bi lag 6A t il 
affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en 
kapacitet for tilfø rsel af affald  på 30 tons pr. dag eller derover eller med 
mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset 
fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. 

Listebetegnelse: 
(biaktivitet) 

 

Miljøgodkendelsen omfatter: Kartering af jord m ed he nblik på deponering på det kom mende 
Nordhavnsdepot, sam t n edknusning af  over skudsprodukter ( tegl, b eton 
og t ræaffald) m ed hen blik på videre ge nanvendelse. De suden er 
modtageanlægget, omfattet.  

Godkendelsesdato:  
Center for Miljøs kontaktperson: Kim Kanstrup 
Center for Miljøs journal nr.: 2009-25652 
Kopi af denne afgørelse er sendt til:  

Arbejdstilsynet 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden 
Friluftrådet 
Danmarks Naturfredningsforening 
Københavnernes Miljøforening 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
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Miljøgodkendelse af Karteringsplads i tilknytning til 
Nordhavnsdepotet, Københavns Nordhavn 
 
 
INDLEDNING 
 
By og Havn har i februar 2009 ansø gt om miljøgodkendelse til at etablere en karteringsplads til 
oplagring, sortering og karakteris ering af lettere forurenet jor d. Aktiviteterne skal foregå i  
tilknytning til Nordhavnsdepotet. 
 
Da karterin gspladsen s kal fungere i tilkny tning til Nordhavnsdepotet , betyder det, at 
karteringspladsen kun skal være i drift i de n samme periode, som  Nordhavnsdepotet er under 
etablering. Godkendelsen ophører dermed i det øjeblik depotet ikke længere er i aktiv drift. 
 
Denne miljøgodkendelse er et udkast, der udarbejdes som et led i den VVM, der er ved at blive 
lavet for Nordhavnsdepotet. 
 
Det er Center for Miljø der er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 
De oplysninger, der har ligget til grund for denne godkendelse, fremgår af referencelisten. 
 
AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR 
 
På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for 
Miljø hermed m iljøgodkendelse af karterin gsplads i tilknytn ing til Nordhav nsdepotet. 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 
af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse på følgende vilkår: 
 
Generelt 
 
1. En kopi af denne godkendelse skal  til enhver tid være  tilgængelig for dr iftspersonalet på 

virksomheden. 

2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinst ruktion, der beskriver, hvordan personalet skal 
foretage fornøden m odtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 
driftsforstyrrelser og u held. Dr iftsinstruksen skal som  m inimum i ndeholde f ølgende 
procedurer: 

- Modtage- og kontrolprocedure i forhold til at sikre, at det kun er jord godkendt til 
modtagelse, der aflæsses på anlægget. 

- Procedure for afvisning af jord, der ikke må modtages på anlægget. 
- Beskrivelse af hvorledes klassifi ceret, ikke-klassificeret, ren jord samt jord til rensning 

holdes adskilt. 
- Procedure for tilsyn og vedligeholdelse af pladsen. 
- Procedure for renholdelse af kørearealer. 
- Procedure for håndtering af driftsuheld. 
- Procedure for tilrettelæggelse af drift så støv- og støjemission reduceres mest muligt. 

3. Driftsinstruksen indsendes til Center for Miljøs senest 1 m åned efter m iljøgodkendelsens 
ibrugtagelse. Hvis driftsinstruksen revideres, skal den fremsendes til Center for Miljø.  
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Indretning og drift 
 
4. Der m å være aktiv iteter på virksom heden mandage - torsdage i tidsrummet kl. 06:30 – 

15:00, fredage i tidsrummet kl. 06:30 – 14:00. Hv is der ønskes aktiviteter på virksomheden 
udenfor disse tidsrum, skal virksomheden søge om tilladelse til dette hos Center for Miljø.  

5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i nedenstående tabel nævnte affaldsarter i 
de angivne mængder: 

Affaldsart Maksimalt oplag i alt 
Jord fra områdeklassificerede arealer 
Jord fra kortlagte arealer (V1 og V2) 100.000 m3 

6. Jordpartier, som modtages på karteringspladsen, oplægges i individuelle oplag, der tydeligt 
er markeret med dato for modtagelse samt identifikation af leverandøren af jorden. Der m å 
ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase. 

7. Karteringspladsen skal indrettes sålede s, at jo rd fra kortlagte arealer og 
områdeklassificerede arealer holdes adskilt. 

8. Hvis katego riseringen v iser, at jord partiet overholder kriterierne for allerede godkendte 
jordpartier på jord depotets p ositivliste indbygges  jorden i jordd epotet v ia 
modtageaktiviteten.  

9. Hvis kategoriseringen viser, at jordpartiet ikke overholder kriterierne for allerede godkendte 
jordpartier, skal der ivæ rksættes en karakteriser ingstest af jordpartiet iht. retningslinjerne i 
Deponeringsbekendtgørelsen.  

10. Hvis karakteriseringstesten viser, at jordpa rtiet overholder jorddepot ets modtagekriterier, 
søges jordpartiet optaget på jorddepotets positivliste.  

11. Hvis karakteriseringstesten viser, at jordpartiet ikke overholder jorddepotet s 
modtagekriterier, skal jorden borts kaffes til anden godkendt m odtager efter gældende 
regler. 

12. Jord, der ef ter karter ing f raføres anlægge t, skal anmeldes til Center f or Miljø.  
Retningslinierne for anm eldelse skal aftale s med Center for Miljø inden anlægget tages i 
drift. 

13. Beton, tegl, blandingsgods (blandinger af bet on, tegl og m ørtel) og træ skal frasorteres og 
opbevares adskilt fra jordoplagen e.  Dette affald (undtagen trykimprægneret og behandlet 
træ) betragtes som  fraktioner egnet til nedknu sning. Det fras orterede/nedknuste affald skal 
sendes videre til nyttiggørelse. 

14. Hvis virksom heden modtager affald, de r ikke er omfattet af virksom hedens 
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden 
affaldsmodtager, skal a ffaldet plac eres i e t s ærskilt op lagsområde. Virksom heden skal 
herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. 

15. Anlægget skal etableres m ed indhegning og aflåselig port, således at uvedkomm ende 
hindres adgang til anlægget. 

16. Jordoplags højde (undtagen støjvolden) må ikke overstige 4 m over terræn. 
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17. Selve støjvolden må udelukkende bestå af ufor urenet jord, dvs. jord som opfylder kategor i 
1 jord som defineret i jordflytningsbekendtgørelsen 

 
18. Støjvolden skal beplantes eller tilsås,  således at den ikke kan give anledning til s tøvgener i 

omgivelserne. 

Ophør af drift 
 
19. Når den aktive drift af  depotet ophører, skal  drif ten af  k arteringsanlægget tilsvarende 

ophøre. 

20. Der skal, senest ½ år inden karteringsanlægget ophører m ed driften, indsendes en plan for 
afvikling af anlægget til godkendelse hos Tilsynsmyndigheden. 

 
Luftforurening 
 
21. Virksomheden m å ikke  give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens 

område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.  

22. I tørre perioder skal virksomheden befugte støvende oplag og vådfeje befæstede arealer. 

23. Tilsynsmyndigheden k an, såfrem t der konstateres  væsen tlige s tøvgener, k ræve, at der 
etableres afskærmning eller befugtning af knusningsaktiviteter.  

24. Der skal tages hensyn til m eteorologiske forhold ved planlæ gning og udførelse af sortering 
og håndtering af jord på anlægget således, at emission af støv begrænses mest muligt. 

25. I tilfælde af at der modtages jord forure net m ed stærkt lugtende  forureningstyper på 
karteringspladsen skal jordpartiet overdækkes eller videredisponeres hurtigst muligt.  

26. (Hvis energ ianlægget er over 120 kW  stilles  dette vilk år) Virksomheden skal sende 
leverandørgarantien for energianlægget,  som  dokum entation for at følgende 
emissionsgrænser kan overholdes.  Garantien sk al send es til Cen ter f or Miljø s enest 1  
måned inden energianlægget tages i brug.  

Afhængigt af brændstoftype skal garan tien dokum entere overholdelse af følgende 
grænseværdier: 
 
Hvis anlægget bruger F-gas er emissionsgrænserne: 
NOx regnet som NO2  = 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 
CO  = 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 

 
Hvis anlægget bruger gasolie er emissionsgrænserne: 
NOx regnet som NO2  = 110 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 
CO  = 100 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 

 
Støj 
 
27. Støj fra bygge- og anlægsarbejdet ved etablering  af anlægget m å ikke overstige følgende 

grænseværdier i skel, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A): 
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Aktivitet Grænseværdi/tidsrum  
07.00-18.00 

Andre tidsrum 

Andre bygge- og 
anlægsaktiviteter 

70 dB(A) 40 dB(A) 

 
Maksimalværdi om natten (kl. 22.00 – 07.00) 55 dB(A) 

 
28. Vibrationer fra bygge- og anlægsarbejdet ved etablering af anlægget m å ikke overstige 

følgende grænseværdier angivet som KB-vægtet accelerationsniveau: 

Boliger i rene boligområder 

Boliger i områder med blandet bolig/erhverv 

Erhvervsbebyggelse 

75 dB 

80 dB 

85 dB 

  
29. Center f or Miljø  kan f orlange, at virksom heden f oretager støj- e ller vibra tionsmåling i 

forbindelse med en bestemt bygge- og anlægsaktivitet. 

30. Valg af m askiner, arbejdsm etoder og indret ning af byggearbejdspladsen skal ske, så 
omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.  

31. Center f or Miljø  kan f orlange, at der benyt tes alte rnative m askiner og arbejd smetoder i 
anlægsfasen med henblik på at begrænse støj og vibrationer fra anlægsarbejdet. 

32. Center for Miljø kan f orlange dokumentation for at va lget maskiner og arbe jdsmetoder er 
de mest skånsomme for miljøet med hensyn til støj og vibrationer. 

33. Følgende aktiviteter m å på grund af støj elle r vibrationer ikke finde sted udenfor norm al 
arbejdstid, mandag til fredag 07.00-18.00: 

- Ramning af spuns, pæle eller lignende 
- Anvendelse af trykluftsværktøj 

34. Det energiækvivalente korrigerede A-væ gtede lydtryksniveau fra drift af 
jordkarteringspladsen inkl. m odtageanlægget må på intet tidspunkt ove rstige nedenstående 
grænseværdier: 

 
    
Område  Mandag-fredag 

Kl. 07-18 
Lørdag 
Kl 07-14 

 
 
 
 

Mandag-fredag 
Kl. 18-22 
Lørdag 
Kl 14-22 
Søn- og helligdage 
Kl. 07-22 

 
 
 
 
 
 

Alle dage kl. 22-07 

Fiskerihavn og i skel 
til de tils tødende 
erhvervsvirksomheder 

 70  70  70 

Områder udlagt til  60  60  60 
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serviceerhverv ved 
Sundkrogsgade og 
Langelinie 
Etageboliger ved 
Tuborg Havn og 
Østbanegade 

 50  45  40 

Byomdannelsesområde 
udlagt til boliger og 
serviceerhverv 

 55  45  40 

Svanemølles 
Lystbådehavn 

 
 

50  45  45 

 
 
 
Maksimalværdien om natten m å ikke overstige  55 dB(A) ved boliger og i byom dannelses-
områder. 

35. Vibrationer fra drift af jordka rteringsanlægget m å ikke overs tige følgende grænseværdier 
angivet som KB-vægtet accelerationsniveau: 

 

 

Område Grænseværdi

Boliger i rene boligområder 75 dB 

Boliger i områder med blandet bolig/erhverv 80 dB 

Erhvervsbebyggelse  
  

                               85 dB     

   
36. Tilsynsmyndigheden kan forlange, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, 

at støjkravene i vilkår 34 er overholdt. 

Dokumentation skal foretages i form af støjmålinger/beregninger udført som ”Miljømåling 
– ekstern s tøj” af et lab oratorium der er optag et på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, 
der er godkendt til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. 

37. Tilsynsmyndigheden kan forlange, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, 
at vibrationskravene i vilkår 35 er overholdt. 

 
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
 
38. Overjordiske tanke m ed fyringsolie og m otorbrændstof skal sikres m od påkørsel. 

Påfyldningsstudse til påfyldning af overjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler 
til påfyldning af køretøjer og m ateriel skal  være placeret inden for konturen af en  
impermeabel belægning indrettet m ed fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret 
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afledning. Ved en imperm eabel belægning forstås et befæs tet areal, der er 
uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, so m findes i det affald eller de stoffer, der 
håndteres på arealet. 

39. Befæstede og im permeable arealer s kal være i god vedligeholdelse sstand. Utætheder skal 
udbedres så hurtigt som  muligt,  efter at de er konstateret.  Aktiviteter, der foregår på 
beskadigede i mpermeable arealer, skal ophør e og m å først genoptages, når skaderne er 
udbedret. 

40. (Hvis energianlæggets brændsel er olie s tilles dette v ilkår) Virksom heden ska l s ikre, a t 
følgende krav er opfyldt: 

A. Virksomheden skal senest 2 uger fø r etableringen påbegyndes, m eddele 
tilsynsmyndigheden, hv ornår an lægget skal e tableres. Sa mmen m ed m eddelelsen 
fremsendes beskrivelse af anlæ gget sam t skitse over anlægge ts placering på 
ejendommen. 

B. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse me d etablering kræve, at anlægget 
tæthedsprøves for ejerens eller brugeren s regning. Dette gælder  dog ikke anlæg, som 
opfylder kravene i bekendtgørelse om fore byggelse af jord- og grundvandsforurening 
fra benzin- og diesels algsanlæg sam t a ndre anlæg m ed tilsvarende d obbeltvæggede 
tanke og rørsystemer. 

C. Virksomheden, der etablerer anlæ gget, sk al fre msende kopi af  tankattest eller 
overensstemmelseserklæring og eventuel dokumentation for anlæ ggets tæthed til 
tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. 

D. Virksomheden skal sikre, at tanken er typegodkendt. Ejeren eller brugeren skal desuden 
sikre, at nedgravede ståltanke har type godkendt, indvendig korrosionsbeskyttelse. 
Virksomheden skal sikre, at rørsys temet, som hører til de  i st k. 1 nævnte anlæg, er 
typegodkendt.  

E. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m  fra in dvindingsboringer til 
almene vandforsyningsanlæg og 25 m  fr a andre boringer og brønde, hvorfra der 
indvindes drikkevand. 

F. Anlæg m å i kke anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan 
fjernes. 

G. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 
H. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. 
I. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fre mføres vandret eller m ed fald mod tanken og 

skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført m indst 50 cm 
over terræn. 

J. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten.  
K. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 
L. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være 

placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 
M. Ståltanke skal være placeret på en kons truktion som er hævet over underlaget, således 

at inspektion af bunden kan finde sted. 
N. Afstand fra tank til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 
O. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget,  skal etableres på et tæt 

underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. 
P. For anlæg med tankudløb, skal der være m onteret en afspærringsanordning umiddelbart 

ved tankudløbet. 
Q. Ved sløjfning af tanken skal eventuelt res tindhold i anlægget fjernes, og anlægget skal 

fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftni ngsrør afm onteres, og tanken afblændes, 
således at påfyldning ikke kan finde sted. M eddelelse om, at anlægget er slø jfet, samt 
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oplysninger om de trufne foranstaltn inger, skal indgives af virksom heden til Center for 
Miljø senest 4 uger efter sløjfningen. 

R. Såfremt brugen af tank varigt ophører, skal  virksom heden sørge  for, at de t s løjfes i 
overensstemmelse med vilkår Q. 

S. For etablering af anlæg tils luttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning m ed en 
indfyret effekt på højest 120 KW skal følgende være opfyldt: 

a. Rørforbindelsen (sugerøret) m ellem tanken og forbrugssted skal være 
enstrenget. 

b. Sugerøret skal u dføres i ove rensstemmelse m ed bilag 2 i 
olietankbekendtgørelsen, afsnit 1, nr. 4, eller afsnit 2, nr. 2. 

c. Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. 
d. Sugerør, som fre mføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være 

forsvarligt understøttet m ed rørbærere.  Olieafluftere, filtre og lignende 
komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 

e. Påfyldningsrør og udluftningsrør skal væ re fremført m ed fald m od tanken, 
afsluttet m ed henholdsvis aflåseligt standa rd-påfyldningsdæksel og standard-
udluftningshætte. 

f. Virksomheden skal fremsende dokumentation eller en skriftlig bekræftelse af, at 
kravene i stk. a-e er overholdt. 

T. Følgende anlæg må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: 
a. Anlæg, der har været anve ndt til opbevaring eller opsamling af andet end 

olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle. 
b. Anlæg, der har været anvendt til opbeva ring af olieprodukter, som  kræver 

opvarmning for at kunne transporteres. 
c. Nedgravede anlæg, der er sløjfet. 

U. Overjordiske tanke under 6.000 l,  der flyttes, m å etableres uanset bestemm elsen i D, 
såfremt tanken er forsynet m ed oprindeligt mærkeskilt, der som  minimum oplyser om 
fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer og -år. 

V. Tanken skal være påmonteret overfyldningsalarm. 
W. På tanke tilsluttet fyringsanlæg til bygnings mæssig opvarmning med en indfyret effekt 

på højst 120 KW skal være installeret enstrenget rørsystem. 
X. Hvis ejeren eller brugeren af  et anlæg konstaterer eller få r begrundet m istanke om, at 

anlægget er utæt, skal tilsynsm yndigheden st raks underrettes. Såfrem t brugeren er en 
anden end ejeren, skal brugeren tillige underrett e ejeren. Desuden skal ejer eller bruger 
straks træffe  foranstaltninger,  der kan bringe en eventuel  udstrømning til ophør, f.eks. 
ved tømning af anlægget. 

Y. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sk er udstrømning af olieprodukter, herunder 
spild, der ikke um iddelbart kan fjernes, skal  den, der har foreståe t påfyldningen, straks 
underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet 
af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyndigheden. 

Z. Ejeren og  brugeren  af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan 
vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, næ rliggende risiko for, at der 
kan ske forurening af jord, grundvand el ler overfladevand, herunder m å der ikke 
forefindes væsentlig e synlige tæringer af tank, rørsys tem eller understø tningen af  
overjordiske tanke.  Ejer en og brug eren af  e t o verjordisk a nlæg skal tillig e sik re, a t 
anlægget fortsat står på et varigt stabilt underlag. 

Æ. Som led i  vedligeholdelse, skal ejer og bruger af anlægget foranledige, at de 
nødvendige reparationer finder sted. 

Ø. Reparationen af tanken skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed 
skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. 
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Å. Ejeren og brugeren skal opbevare et  eksem plar af tankattesten eller 
overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og 
dokumentation for udførte reparationer. 

AA. Ejeren og brugeren af anlægget skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse 
m.v., som  frem går af tankattesten, overensst emmelseserklæring el ler øvrige attester, 
overholdes. 

 
41. I tilfælde af spild og u held skal v irksomheden sikre at forureningen straks opsam les og 

bortskaffes korrekt. 

42. I forbindels e m ed servicering af m ateriel m å påfyldning og evt. skift af m otorolie, 
hydraulisk olie og lignende kun foregå, hvor der er betonbelægning. 

43. Hjælpematerialer skal opbevare s i egnede beholdere uden muli ghed for afløb t il jord eller 
kloak. 

44. Vaskepladser for materiel mv. skal indrettes med en impermeabel belægning med fald mod 
afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.  

Spildevand 
 

45.  Miljøcenter Roskilde  skal inf ormeres om udledn ingens star t inden udled ningen 
påbegyndes. Miljøcen ter Roskilde skal inform eres om de nøjagtig e koordinater for 
placering af udledningspunktet. 

46. Den m aksimale udledning af ove rskudsvand fra karteringsanlægget m å ikke overstige 
20.000 m3 om året.  

47. Der foretages en opgørelse af den sam lede udledte vandm ængde, der indsendes til 
Miljøcenter Roskilde en gang om året. 

48. Koncentration af totalkvælstof i det udledte vand må ikke overstige 8 mg/l. 

49. Regnvand fra karteringspladsen skal ledes gennem  sandfang og
olieudskiller inden udledning. Va nd fra vaske- og m iljøplads ledes  
gennem type I olieudskiller. Vand fra de øvrig e asfaltered e areale r
ledes gennem  type II olieudskiller . Olieudskillere skal indrettes og 
drives i henhold til K øbenhavns Kommunes forskrift vedrørende
indretning, drift og tømning af o lie- og benzinudskillere sam t a f 
sand/slamfang i Københavns Kommune. Forskriften kan læses på: 

http://www.miljoe.kk.dk/6F72606D-5FCC-4688-96C2-3146541DFA00  

50. Der udtages prøver til kontrol af det udledte va nd efter bilag  B. Resultaterne inds endes en 
gang årlig s ammen m ed de opgjorte vandmængd er. Tidspu nktet aftales  m ed Miljø center 
Roskilde. 

51. Hvis koncentrationerne af miljøfremmede stoffer overskrider kravværdierne anført i bilag C 
målt so m g ennemsnittet over et år af 4 prøve r skal By og Havn redegøre for årsagen til 
overskridelsen, og udarbejde en handlingsplan, der beskriver hvilke tiltag der kan sikre mod 
nye overskridelser. Miljøcenter R oskilde skal godkende handlingsplanen inden den 
iværksættes. 
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52. Koncentrationen af suspenderet stof m å ikke overstige 40 mg/l og m å ikke give anledning 
til æstetiske gener. 

53. Udledningen m å ikke give anledn ing til æste tiske gener. Det udledte  vand m å ikke give 
anledning til okker problem er. Det er Miljøcent er Roskilde, som  a fgør, om  en eventuel 
okker dannelse giver anledning til problemer. 

54. Der m å i vandet ikke være synlige spor af olie eller andre stoffer, der kan fremkalde 
uacceptabel farve, lugt eller uklarhed. 

55. Såfremt der opstår gener af de under punkt  52, 53 og 54 nævnte komponenter, skal der 
udarbejdes forslag til afhjælpende foranstalt ninger. Forslaget, som  skal sendes til 
godkendelse i Miljøcenter Roskilde,  skal være  Miljøcenter Roskilde i hænde senest 1 uge 
efter genernes opståen, og iværksættes ef ter anvisninger fra Miljøcenter Roskilde. Hvis det 
er Miljøcenter Roskildes vurdering, at genern e giver problem er, kan Miljøcenter Roskilde 
forlange udledningen stoppet. 

56. Udledning af overskudsvand ophører når opfyldni ngen er afsluttet og karteringsanlægget 
ikke længere er i drift.  

57. For de m iljøfremmede stoffer hvor vurderi ngen bygger på anvendelse af foreløbig e 
miljøkvalitetskrav og hvor By- og Landskabsstyrelsen skønner der er behov for det, skal der 
fastsættes endelige miljøkvalitetskrav der indarbejdes i godkendelsen.  

58. Denne tilladelse er gældende indtil karteringsplad s og m odtageanlæg rømmes dog længst 
indtil 31. januar 2023. 

Affald 
 
59. (Hvis virksomheden vil have en tan k til sp ildolie stilles dette vilkå r) Tank til opsamling af 

spild af olierester eller motorbrændstof skal tømmes, når den er ¾ fuld.  

60. Alt opsam let spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsm uld eller 
lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til 
enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 

61. Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i 
egnede beholdere, forsynet m ed spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig 
på en oplagsplads med impermeabel belægning. Eventuelt spild må ikke kunne løbe til jord  
eller i afløb. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. 

62. Eventuelt affald, som opstår i forbindelse med karteringen må ikke give anledning til gener 
for omgivelser. Herunder må lette materialer som papir, pap og plast ikke give anledning til 
papirflugt 

Egenkontrol 
 
63. Virksomheden skal m indst en gang årligt fore tage en visuel kontrol af alle befæstede og 

impermeable arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. 

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksom heden lader en uvildig sa gkyndig foretage dette 
eftersyn, dog højst en gang hvert 3. år. 
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64. Hvis der i forbindelse m ed inspektion elle r tæthedskontrol af udskiller og sandfang 
konstateres skader eller uregelmæssigheder skal Center for Miljø straks kontaktes. 

65. Virksomheden skal pejle olieudskiller og sandfang efter behov, dog m inimum hver 3. 
måned samt funktionsteste alarmen i olieudskilleren. 

66. Virksomheden skal tømm e udskilleren m indst 2 gange årlig t. Dog skal udskilleren under 
alle omstændigheder tømmes når 75 % af den maksimale kapacitet er nået.  

67. Virksomheden skal hvert 5 år få foreta get en tæthedsprøvning af olieudskilleren. 
Tæthedskontrollen skal udføres af en autoriseret kloakmester.  

68. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: 

- Dato for og resultat af inspektioner sam t eventuelt foretagne udbedringer af befæstede 
eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe. 

- Dato for hvornår der er m odtaget affald, der ikke er omfattet af virksom hedens 
miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. 

- Ved udgangen af hvert kvartal re gistreres mængden af hver af  de oplagrede jordtyper, 
jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen.   

- Uregelmæssigheder i driften 
- Pejling af olieudskiller og testning af olieudskilleralarm 

Driftsjournalen skal opbevares på virksom heden i mindst 5 år og skal være tilgængelig f or 
tilsynsmyndigheden. 

69. Følgesedler fra drift af karteringsanlægge t skal opbevares på vi rksomheden og være 
tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år 

Indberetning 
 
70. Virksomheden skal en gang om  år et skal indsendes en opgørelse til tilsynsm yndigheden 

med følgende oplysninger: 

- Modtagne mængder jord (tons)  
- Producerede mængder knust materiale (tons)  
- For hver  ty pe af fald in kl. f orurenet jord : afleverede m ængder og afleveringssted, for 

farligt affald oplyses endvidere EAK-kode 
- Oplag af jord pr. 1. januar (tons) 
- Oplag af affald pr. 1. januar (tons) 

 
Vilkår nr. 4 5 - 58 er fastsat i m edfør af § 34,  stk. 4, i Miljø ministeriets lovbekendtgørelse nr.  
1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.  
 
 
KLAGEVEJLEDNING M.V. 
 
Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i [navn på lokalavis] 
i uge         [årstal]. 
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Afgørelsen kan inden  4  uger skrif tligt påk lages til M iljøklagenævnet, og eventue l klage sk al 
senest ved klagefristens udløb den             [årstal] være modtaget i Center for Miljø, Kalvebod 
Brygge 45, Postboks 259, 1502 København V, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.  
 
Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressa t og enhver, der har en individuel væsentlig 
interesse i s agens udfald, sam t klageberettig ede m yndigheder, forenin ger og organisationer i  
overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens §§ 98 -100.  
 
Virksomheden vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden 
side. 
 
Søgsmål 
 
Opmærksomheden henledes på m iljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsm ål. 
Heraf fremgår det, at såfrem t det ønskes at pr øve afgørelsen ved dom stolene, skal sagen være 
anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
Fristen for at anlægge søgsmål udløber således [Dato]. 
 
Retsbeskyttelse 
 
Denne godkendelse er omfattet af en 8-årig rets beskyttelsesperiode, jf. miljøbeskyttelseslovens 
§ 41a, der beskytter virksomheden mod yderligere miljøkrav, medmindre: 

 Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning 

 Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses v ed 
godkendelsens meddelelse 

 Forureningen i øvrigt går ud over det, so m blev lagt til grund ved godkendelsens  
meddelelse 

 Væsentlige ændringer i bedste tilgængelige  teknik skaber mulighed for en betyde lig 
nedbringelse af em issionerne, uden at  det m edfører uforholdsmæssigt store 
omkostninger 

 Det af  hensyn til d riftssikkerheden i f orbindelse m ed proces sen eller ak tiviteten e r 
påkrævet, at der anvendes andre teknikker 

 Der er frem kommet nye oplysninger om  sikkerhedsmæssige forhold på 
virksomheder, der er o mfattet af regler fast sat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 
7 om risikobetonede processer m.v. 

 
Spildevandsvilkår der fastsat i henho ld til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, er ikke om fattet 
af retsbeskyttelsesperioden.  
 
Den 8-årige retsbeskyttelse for denne godkendelse udløber den [godkendelsesdato + 8 år]. 
 
Frist for at udnytte godkendelsen 
 
Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis driften af virksom heden ikke er startet inden 
[godkendelsesdato + 2 år – hvis der afviges fra denne frist, skal det begrundes i MTB og 
fristen skal stilles som et vilkår]. 
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Ændringer og udvidelser 
 
Virksomheden m å ikke udvides, æ ndres anlægs mæssigt eller driftsmæssi gt på en m åde, de r 
indebærer f orøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændri ngen er vurderet og 
eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
Jordhåndtering 

Sortering og klassificering af jord, der m odtages på anlægget, skal foretages i henhold til 
Københavns Kommune Regulativ for jordflytning og Jordflytningsbekendtgørelsen. 

Affaldshåndtering 
 
Virksomheden skal hån dtere alt  erhvervsaffald i overensstemme lse med gældende regulativer 
for Københavns Komm une, herunder benytte en transportør og et m odtageanlæg, der indgår i 
den kommunale indsamlingsordning for det pågældende affald. ”Regulativ for erhvervsaffald i 
Københavns Kommune” vedlægges. 
 
I indsam lingsordningen for farligt affald har vi rksomheden ligeled es pligt til at benytte 
transportører og modtageanlæg, der indgår i den kommunale ordning. 
 
Derudover skal Center for Miljø altid underrettes, såfrem t virksomheden ønsker at im portere 
eller eksportere affald. 
 
Informationsmateriale om gældende regulativer  og håndtering af erhverv saffald kan rekvireres  
hos Center for Miljø. Desuden kan der findes relevant materi ale om  håndtering af erhvervs-
affald på Center for Miljøs websted: http://www.miljoe.kk.dk/erhvervsaffald. 
 
Kortlagt areal 
 
Virksomheden ligger på et areal,  der er kortlagt efte r Miljøministeriets lov nr. 282 af 22. m arts 
2007 om forurenet jord.  Arealet ikk e er fastlagt som  offentlig inds atsområde. Det betyder,  at 
virksomheden ikke skal  søge om  tilladelse efter jordforuren ingsloven fø r påbegynd else af et 
bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål. 
 
I det om fang, der frem kommer overskudsjord fra  bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal 
dette håndteres efter aftale med Center for Miljø. 
 
VVM  
 
Miljøgodkendelsen udarbejdes som et led i den VVM der er ved at blive lavet for  
Nordhavnsdepotet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne godkendelse alene foreligger 
som et udkast, og først kan meddeles endeligt når VVM sagen er afsluttet. 
 
Øvrige forhold 
 
Der er m ed denne m iljøgodkendelse ikke taget st illing til eventuel go dkendelse efter anden 
lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. 
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Tomgangskørsel er ikk e tillad t, jf . “Regulativ  vedrørend e adgangen til at lade motoren i 
holdende motordrevne køretøjer være i gang”.  Det betyder, at m otoren i et holdende 
motordrevet køretøj ikke må være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut. 
 
Dieseldrevne køre tøjer på over  3½  tons skal  jf . bekendtg ørelse om  m iljøzoner i Danm ark 
forsynes med et miljøzonemærke, før de må køre i om rådet inden for Ring 2 og Vejlands Allé  
på Amager. 
 
 
Med venlig hilsen 
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MILJØTEKNISK VURDERING 
 
1.  Indledning 
 
I ansøgningen frem går det, at  karteringspladsen både best år af en hovedaktivitet, som 
omhandler den egentlige jordkartering, sam t en biaktivitet, som  om handler nedknusning af 
træaffald sam t tegl og beton. Tegl, beton og træaffa ld stammer fra opgravning af jord (især 
ikke-intakt jord). Dette affald nedknuses og sendes videre til genanv endelse. An søger har 
angivet, at hovedaktiviteten sk al godkendes under listepunkt K212 1 og biaktiviteten under 
listepunkt K2062. 
 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bi lag 5 afsnit 12, betragtes nedknusningen af 
affald, som hørende under listepunkt K212, unde r forudsætning af at affa ldet sendes videre t il 
efterfølgende nyttiggørelse. På de n baggrund vurderer CMI, at de t er m est korrekt alene at 
meddele godkendelsen, som en godkendelse efter listepunkt K212 uden biaktiviteten K206.  
 
Der er standardvilkår f or K212, hvor nedknusni ng af træaffald, tegl og beton er om fattet. 
Oplagring og håndtering af jord er ikke derimod ikke omfattet.  
 
Ud over jordkarteringspladsen om fatter godkendelsen også modtagearealet, som  er fælles m ed 
jorddepotet for deponeringsegnet jord. Dette  areal indeholder bl .a. serv iceareal for 
vedligeholdelse af  m askiner og anlæg, en m iljø- og vaskeplads sa mt et ener gianlæg til 
opvarmning af administrationsbygningerne (jf. ansøgningen pkt. 7.1, 7.7 samt tegningen i bilag 
1 i ansøgningen). 
 
2. Beliggenhed og Planforhold 
 
Arealet hvor der skal etableres og drives et karteringsanlæg er vist i bilag A.  
 
Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 
 

Københavns Kommune  har som  miljøm yndighed anvisn ingspligt for forurenet jo rd fra alle 
bygge- og anlægsarbejder i kommunen. De eksister ende depoter i kommunen er ved at være 
fyldt op og indenf or en korter e tidsperiode kommer kommunen til a t mangle depotlokalitete r, 
hvortil jorden kan anvises. Sam tidig igangs ættes to store anlægs arbejder i Københavns 
Kommune i de komme nde år, nemlig Cityring en og Nordhavnsvejen, der begge producerer 
store mængder af overskudsjord.   

Københavns Komm une har derfor i samarbej de m ed By og Havn besluttet, at 
overskudsmaterialer jord og kalk m.v. fra by ggeprojekterne Nordhavns vejen og Cityringen 
samt m aterialer fra almindeli ge by ggeaktiviteter i Københavns Kommune kan placeres i et 
landindvindingsområde nord for Nordhavnshal vøen. Opfyldningen udfor mes som  et depot, 
således a t forurened e m aterialer u nder farlig hedsgrænsen i lighed med rene m aterialer ka n 

                                                 
1 Listep unkt K212 er ifø lge bilag 2 til g odkendelsesbekendtgørelsen: An læg for op lagring, omlastning, 
omemballering eller sortering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for 
tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover. 
2 Listepunkt K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B til 
affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209-K215 nævnte anlæg. 
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modtages. For at sikre at den deponerede jord kan overholde disse krav, etableres der et 
karteringsanlæg i tilknytning til depotet.  

Karteringsanlægget vil rent f ysisk blive placeret i umiddelbar sammenhæng med depotet. Den 
eneste væse ntlige f orskel er, at kar teringsanlægget place res på land – oven på et kortlagte  
havneareal. Denne placering vurderes rent m iljømæssigt at være m est hensigtsmæssigt. Det 
skyldes både at nærheden til depotet m inimerer den videre  transport af  den kartere de jord, at 
beliggenheden forventes at g ive anledning til færrest m ulige gener af om givelserne, sam t 
reducere risikoen for at der kan ske en forurening af grundvandet.  

De beliggenheds- og planm æssige overvejelser vil på grund af karterings anlæggets placering, 
stort set være identiske med de overvejelser der er foretaget ift. selve jorddepotet. 

 

Kommuneplan 2005 
 

Den gældende Kommuneplan 2005, beskriver de overordnede m ål for udviklingen og 
arealanvendelsen sam t de bindende retn ingslinier i Københavns Kommune. Derudover 
redegøres der mere specifikt for rammer af lokalplanlægningen.  

Der vil blive udarbejdet et kom muneplantillæg f or projekte t, som sikre r rammerne for 
lokalplanlægningen. Komm uneplantillægget vil også sikre, at der optage s en retningslin ie i 
henhold til planlovens bestemmelser om VVM-pligtige anlæg. 

 

VVM 
 

Kystdirektoratet skal g ive en  tilla delse til etabler ingen af  krydstogtskajen og depotets 
indfatninger og derm ed til inddæm ningen af søterritoriet.  Kystdirektoratet har beslu ttet, at der 
skal udarbejdes en VVM-redegø relse for projek tet i henho ld til beken dtgørelse nr.  809 af 22. 
august 2005  om  m iljømæssig vurdering af visse an læg o g foranstaltninger på s øterritoriet 
(VVM).  

Københavns Kommune er VVM-m yndighed på land, og har afgjort,  at der i forbindelse m ed 
kommuneplantillægget også skal udarbejdes VVM-redegørelse efter reglern e i BEK. 
1335/2006. 

Myndighederne har besluttet at koordinere VVM-for løbet og de offentlige høringer, således at 
bygherren kun skal udarbejde én sam let VVM- redegørelse for projektet.  Det betyder også a t 
karteringsanlægget er omfattet af denne VVM. 

Lokalplan 
 

I forbindelse m ed Nordhavnens udvidelse ha r Udviklingsselskabet By & Havn anm odet 
Københavns Kommune  om  tilvejebringelse af et  plangru ndlag der muliggør anlæg af en 
krydstogtterminal samt opfyldning af et vandareal i den nord-østlige del af Nordhavnen.  

Lokalplanen vil blive udarbejdet, så den ligger indenfor rammerne af kommuneplantillægget.   

Den gældende lokalplan i um iddelbar nærhed  til depotet er lokalplan 244 som udlægger 
lokalplansområdet til havneerhverv. Karteringsanlægget er omfattet af denne lokalplan. 

I en afstand på 1,5 km  er om rådet ifølge l okalplan 345 udlagt til konto r og serviceerhverv . 
Lokalplan 197 udlægget et lokalplanområde til blandet bolig og erhverv.(ca. 2 km afstand).    
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Øvrige planforhold 
 

Nærmeste Natura 2000-om råder er EF-fugleb eskyttelsesområde nr. 110 og EF-habitatom råde 
nr. 126, som  er lokaliseret ca. 6 km  fra No rdhavnsområdet og indbefatter Saltholm  med det 
omkringliggende havområde. 

Nordhavns om rådet indeholder ingen fredninger el ler forslag til fredninger, naturbeskyttede 
arealer eller natur- og vildtreservater.  

 
Beboelse og erhverv i området 
 
Der er ikke beboelse i om rådet, og der er ingen tætbefolkede om råder i um iddelbar nærhed af 
karteringsanlægget. Området er ifølge gæld ende Regionsplan 2005 for Hovedstadsregionen og 
Københavns Komm unes Komm uneplan 2005 beliggende i byom råde og udlagt til erhverv. 
Dette gælder ligeledes de um iddelbart sydvest  for om rådet beliggende arealer i K øbenhavns 
Nordhavn. 
Nærmeste beboelse er beliggende 1-1,5 km sydvest og vest for det ansøgte områder.  
Det vurderes, at der ikke opstår uacceptable påvi rkninger på beboelser i forbindelse med anlæg 
og drift af karteringsanlægget. 
 
Rekreative arealer, vandområder, mv. 
 
Arealet er i dag indhegnet og der er i princippet ikke offe ntlig adgang. A dgangsforbuddet har 
dog ikke været håndhævet og området benyttes bl.a. til hundeluftning, gåture og af lystfiskere.  
 
3. Virksomhedens indretning og drift 
 
Indretning 
 
Ved indretningen af karteringsplad sen er d et is ær vigtigt, at de r ikke er m ulighed for at de 
forskellige typer af jord, som  modtages b liver blandet m ed hinanden, da m an derved 
eksempelvis kan risikere at få blandet jord fra et områdeklassificeret område, som viser sig at 
være ren jord, med forurenet jord fra en kortlagt ejendom.  
 
Det kan også vise sig, at jorden m an har modtaget, viser sig mere forurenet end man ville have 
forventet for denne type jord (f.eks. at der finde s klasse 4 jord i jorden fra en ikke-kortlagt  
ejendom) Derfor er det vigtigt at hver enkelt  jordlæs oplægges i individuelle oplag, som  er 
tydeligt markeret med angivelse af hvorfra jorden stammer, hvem der er leverandør og hvornår. 
Hvilket ogs å er m ed til at s ikre at anlægget indrettes således, at reglerne om  sortering og 
klassificering, som  fremgår af Jordflytningsbekendtgørel sen, nr. 1479 af 12/12/2007 og 
Københavns Kommunes Regulativ for jordflytning, af 01/04/2008 kan følges.  
 
Da det forventes, at noget af jo rden vil indeholde beton, tegl, brokker samt træ, er det vigtigt at 
pladsen indrettes således, at dette affald kan blive frasorteret og opbevaret separat fra 
jordoplagene, indtil det bortskaffes til nyttiggørelse. Da virksomheden desuden ønsker at kunne 
nedknuse noget af dette affald, stilles der krav til hvilke typer af affaldet, som  må nedknuses. 
Desuden stilles der krav o m at alt affaldet sk al sendes videre til nyttiggørelse på et dertil 
godkendt anlæg. Herved sikres det,  at dette affald ikke ender i jorddepotet eller bortskaffes i 
modstrid med reglerne i Københavns Kommunes regulativ for affald af 19/06/1997. 
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For at undgå at der aflæses ulovligt bortskaffet jo rd og andet affald stilles der vilkår om  at 
pladsen skal være indhegnet og aflåst uden for driftstiden. 
 
Drift 
Virksomheden har ansø gt om driftstid i tid srummet mandag – torsdag, kl. 06:30 – 15:00 sam t 
fredag 6:30 – 14:00 jf. pkt. 5.5 i ansøgningen. Der er ingen drift lør-, søn- og helligdage.  
 
Da der blive r stillet stø jgrænser for dag-, aften- og natperioden (se afsnittet om  støj), vurderer 
CMI, at driftstiden ikke vil give anledning til en væsentlig støjbelastning af omgivelserne.  
 
Ifølge ansøgningen kan der være  enkelte tidspunkter, hvor driften af karter ingspladsen vil ske 
uden for disse tidspunkter. Hvis virksom heden ønsker at benyttet jordkarteringsanlægget inkl. 
modtagerplads uden for dette tids rum, skal de søge tilsynsmyndigheden om tilladelse til dette.  
Dette krav føjes til standardvilkåret om hvornår der må være aktivitet på virksomheden. 
 
I forhold til håndteringen af jord , skal karteringsanlægget drives således, at det sikres, at det 
udelukkende er jord, so m efter en faststofanaly se eller eventuel kartering, er i stand til a t 
overholde kravene for jorddepotet , der bortskaf fes til depotet.  Det betyder konkret, at hvis 
jorden viser sig ikke at kunne overholde de krav, der gør sig gæ ldende for jorddepotet, så skal 
jorden bortskaffes til  et andet godkendt m odtageanlæg. Denne bortskaffelse skal ske efter d e 
gældende regler.  
 
Derudover stilles der vilkår om at jord, som i ndeholder fri olie- eller kem ikaliefase, ikke m å 
modtages på anlægget, da denne typ e jord ikke vurderes a t leve op til kr avene for jorddepotet 
om, at der ikke må deponeres rensningsegnet jord eller jord forurenet over farlighedskriteriet.  
 
Det er et krav i både i Jordflytningsbek endtgørelsen, nr. 1479 af 12/12/2007 og Københavns 
Kommunes Regulativ for jordflytning, af 01/04/2008 at jord, som  bortskaffes fra  
områdeklassificerede o mråder og kortlagte ej endomme skal anm eldes til kommunen. Dette 
krav gælder også for karteringsan lægget, da jorden herfra stamm er fra denne type af om råder. 
Selv om  der allered e er sket en anm eldes af  jorde n, da den blev bortskaf fet til 
karteringsanlægget har forureningstypen en dnu ikke været klart, hvilke sker på 
karteringsanlægget. For at sikre, at den karter ede jord bortskaffes korrekt stilles der derfor 
vilkår om, at al jord, der bortskaffes fra karteringsanlægget anmeldes til kommunen. 
 
Ophør af drift 
For at sikre at der ikke kan ske en forurening af jord, grundvand eller ov erfladevand stilles der 
krav om , at der skal laves en plan for afvik ling af karteringsanlægge t, som  sikre at alle 
maskiner, byggerier, oplag m v., som kan give anle dning til en forurening efter at anlægget er 
ophørt med at være i brug, bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Planen for afvikling 
skal indsendes til tilsynsmyndigheden godkendelse, hvilket skal ske senest ½ år inden anlægget 
ophører med at være i drift. Herm ed sikres det at der er mulighed for at få aftalt de præcise 
vilkår for afvikling med driftsherren i god tid inden ophør af aktiviteterne. 
 
4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 
4.1 Luftforurening 
Støv 
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I tørre perioder kan jordhåndtering, sortering og nedknusning give anledning til støvgener  
Første del af standardvilkår 8 stiller krav om at aktiviteterne ikke give anledning til støv uden 
for virksomheden. CMI vurderer, at kravet er relevant også for oplagring og håndtering af jord.   
 
Ansøger har oplyst, at befæstede arealer renholdes ved vådfejning og udlagte jordmiler 
befugtes (ansøgningen pkt. 11.2). Erfaringer fra Prøvestenen viser, at vanding af støvende 
oplag og aktiviteter effektivt kan reducere væsentlige støvgener. Derfor stiller CMI vilkår om, 
at der skal vandes i tørre perioder.  
 
I forhold til nedknusningsaktiviteterne kan tilsynsmyndigheden ifølge anden del af 
standardvilkår 8 kræve, at der etableres afskærmning eller befugtning af knusningsaktiviteterne, 
hvis der er konstateret væsentlige støvgener. CMI vurderer, at det er relevant at stille i forhold 
til brugen af det mobile nedknusningsanlæg, og stiller vilkår om det.  
 
Som yderligere forebyggelse af støvgener vurderer CMI, at virksomheden skal inddrage 
meteorologiske forhold, når de planlægger og udfører sortering og håndtering af jord. Desuden 
vurderer CMI, at en begrænsning på jordbunkernes højde, så den ikke overstiger 4 m, vil være 
med til at forebygge støvgenerne fra virksomheden. Det stiller CMI vilkår om. 
 
Lugt 
Lugt kan forekomme, hvis der modtages jord forurenet med stærkt lugtende forureningstyper. I 
disse tilfælde overdækkes jordpa rtiet eller videredisponeres hurtig st muligt. Der stilles vilkår  
om dette.  
 
Der stilles endvidere vilkår om  at der ikke må være væsentlige lug tgener udenfor anlæggets  
skel som angivet i standardvilkår 8. CMI vurderer,  at vilkåret også er relevant for oplagring og 
håndtering af jord.  
 
Ikke-stillede standardvilkår 
Standardvilkår 9, 10, 11 og 12 om  luftforure ning vurderer CMI ikke er relevante for 
nedknusningsaktiviteterne på jordkarteringspladsen. 
 
Energianlæg 
Energianlægget størrelse og brændselstype er ik ke fastlagt på nuvære nde tidspunkt. Når By & 
Havn I/S har disse oplysninger, skal de sende dem til CMI og der vi vil så stille vilkår svarende 
til nedenstående.  
  
Hvis den indfyrede effekt er mindre end 120 kW skal der ikke stilles vilkår til luftforureningen. 
Det gælder hvad enten energi anlægget til opvarmning af ad ministrationsbygningerne bruger F-
gas eller gasolie. 
 
Hvis anlægget er på 120 kW men mindre end 5 MW skal virksomheden inden anskaffelse af ny 
anlæg sikre at de kan overholde krav til NOx og CO emissionen.  
For F-gas er emissionsgrænserne: 
NOx regnet som NO2  = 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 
CO  = 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 
 
For gasolie er emissionsgrænserne: 
NOx regnet som NO2  = 110 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 
CO  = 100 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 
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I fald anlægget er over 120 kW , vil CMI stille  vilkår om , at virksom heden s kal sende 
leverandør garantien som dokum entation for at emissionsgrænserne kan overholdes. Det skal 
ske senest 1 måned inden energianlægget tages i brug. 
 
Service af maskiner 
Der vil foregå svejsning i maskinhallen. Ud fra beskrivelsen af, hvad maskinhallen skal bruges 
til, vu rderer CMI, at svejsnin gen fald er ind under katego rien reparations- og  
vedligeholdelsessvejsning i svejserøgsvejledningen 3. Denne type svejsning er undtaget fra 
kravene i vejledningen. På den ba ggrund vurderer CMI, at der ikke skal stilles vilkår til 
svejsningen i denne godkendelse. 
 
4.2 Støj og vibrationer 
Området omkring jord karteringsanlægget er u dlagt til h avneformål med en stø jgrænse på 70 
dB(A). 
Ca. 1.500 meter fra virksomheden ligger område udlagt til kontor.  
 
Nærmeste støjfølsomm e om råder er etagebo liger i Tuborg Havn og Østbanegade som  ligger 
hhv nordvest 1.700 meter og 2.300 m eter syd og s ydvest fra jordkarteringsanlægget. I 
kommuneplan 2005 er om rådet ca. 1.400 meter s yd for jordkarteringsanlægget udlagt til 
byomdannelsesområdet, hvor der skal ligge bo liger og serviceerhverv. Ca. 1500m  vest for 
jordkarteringsanlægget ligger Svanemøllens Lystbådehavn. 
 
Etablering af virksomheden 
Godkendelsen skal stille vilkår  til både etablering og drift at virksomheder. Etablering af  
jordkarteringsanlægget vil g ive anledning til støj og evt. vibrati oner i nærområdet. Der er ikk e 
lavet støjkortlægning for etablering af jordkarteringsanlægget. 
 
Københavns Komm une har stillet grænseværd ier for støjpåvirkningen fra bygge- og 
anlægsaktiviteter i ”Forskrift for visse miljøforhold ved bygge og anlægsarbejder i Københavns 
Kommune”. Her er kravene til støj, at bygge- og anlægsarbejdet  skal overholde 70 dB(A) i 
dagtimerne (kl. 07.00 – 18.00) og 40 dB(A) resten af  døgnet. CMI vurderer, at da der ikke skal 
spunses for at etablere jordkarteringspladsen, vil støjpåvirkningerne fra anlægsarbejdet for 
jordkarteringsanlæg kunne overholde den gældende grænseværdi.   
 
Støjkortlægningen indeholder ingen oplysninger om  vibrationer fra anlæ gsfasen for  
jordkarteringsanlægget. CMI vurderer, at denne fase højst sandsynligt i kke vil give anledning 
til vibrationer hos nærmeste naboer, som ligger ca. 200 m fra anlægget.   
 
Der stilles krav til støj og vibrationer svarende til forskriften for bygge- og anlægsarbejder. 
 
Drift af jordkarteringsanlæg 
Støjkortlægningen af drift af jo rdkarteringsanlægget er kun udført for dagtimerne – tidsrummet 
kl. 07.00 – 18.00, m en anlæggets driftstid er ifølge ansøgningen kl. 6.30 – 15.00 ( til 14.00 om 
fredagen). Perioden kl. 6.30 – 7.00 ligger i natperioden, hvor  Miljøstyrelsens vejledende 
støjkrav er lavere for etagebo liger. Støjko rtlægningen af driften af karteringsanlægget er 
beregnet til m aksimalt 65 dB(A) lige uden f or skel i om rådet udlag t til havnef ormål. I en 
afstand af ca. 1.200 m  er støjnive auet faldet til 40 dB(A). Støj beregninger for aktiviteter på 
karteringsanlægget v iser såled es, a t aktiv iteterne kan overholde grænseværdier i de om givne 
arealer i dagtimerne.   

                                                 
3 Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/97. Begrænsning af luftvejledning fra virksomheder, der udsender svejserøg. 
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CMI skønner, at i perioden 6.30 – 7.00 v il støjgrænserne ved boliger og ved 
byomdannelsesområdet kunne overholdes.  Det er under forudsætning af, at 
nedknusningsanlægget og sigteanlæg ikke bruges i denne periode.  
 
Der stilles støjvilkår om , at driften af karteringsanlægget skal  kunne overholde støjgrænserne i 
de naboområder, som er udlagt til havneform ål, i området udlagt til serviceerhverv, i om rådet 
udlagt til byomdannelse (serviceerhverv og boliger) samt i boligområderne.  
 
Området ved Svanem øllens lystbådehavn er udlagt  til f ritidsformål. St øjvejledningen angiver 
ingen vejledende grænseværdier for lystbåde havne. Miljøstyrelsen har i m iljøgodkendelse af  
Jans Transport- og Produkthandel dateret 26. ja nuar 2004 fastslået at ly stbådehavne ikke kan 
betragtes som støjfølsomme områder. Der er i lokalplanen desuden angivet, at det ikke er tilladt 
at overnatte i lystbådehavnen. Støjberegninger viser at støjpåvirkningen ved lystbådehavnen vil 
være m aksimalt 45 dB( A). Der stilles støjvilkår  for lystbådehavnen svarende til om råde for 
etageboliger. Dog stilles der samme støjkrav til aften- og natperiode (45 dB(A)), da der ikke må 
overnattes i lystbådehavnen. 
 
I driften af jordkarteringsanlægget kan ne dknusning og sigteanlægge t give anledning til 
vibrationer i om givelserne. I st øjkortlægningen er det antaget, at der er m ere end 500 m  til 
nærmeste vibrationsfølsomme nabo. CMI vurderer, at de nærmeste naboer er 200 m væk i form 
af erhvervsbebyggelse. CMI skønner, at de ve jledende grænseværdier vil kunne overholdes og 
stiller vilkår om, at det skal de i driftsfasen.  
 
 
4.3 Spildevand 
 
Fortynding 

Udledning af overskudsvand fra jordkarterin gsanlægget sker samm en m ed udledning af 
overskudsvand fra jordopfyldningen til Kronløbet. Ifølge BEK nr. 1669/2006 kan der indregnes 
en blandingszone indenfor hvilken, der skal fa stsættes en lempet m iljømålsætning. Ved kanten 
af blandingszonen skal miljøkvalitetskrav for forurenede stoffer være overholdt.  

I forbindelse med VVM-redegørelsen er der udført en modellering af opblandingsforholdene og 
fundet, at der indenfor en afstand af 50 m fra udledningspunktet for overskudsvandet fra 
opfyldning af depotet  er m indste opblanding på  620 gange af det udledte vand (figur 1). 
Modelleringen bygger på den samlede udledning fra depotet og slaggeindfyldningen. Det skal i 
den forbindelse bem ærkes, at udledningen fr a slaggeopfyldningen kun pågår i den 1 årige 
anlægsfase for krydstogtkajen. Det foreslås, at  der defineres en blandingszone på 50 m eter 
omkring udledningspunktet for overskudsvand fra depotet. 
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Figur 4.1. Opblanding af det udledte vand fra opfyldning af depotet. Den relative fortynding 
er opgivet i %. Enhed på akserne er i meter. 

 
Forslag til miljøkvalitetskriterier for recipient 
Københavns Kommune  skal som ansvarlig  m yndighed rette henvendelse til By- og 
Landskabsstyrelsen og bede om en vurdering af behovet for at udarbejde m iljøkvalitetskrav for 
de stoffer, der kan have betydning for miljøet. 

På baggrund af By- og Landskabss tyrelsens m iljøkvalitetskriterier skal Miljøcenter Roskilde 
efterfølgende fastsætte miljøkvalitetskrav og evt. kortidskvalitetskrav. 

Ved vurdering af om de n udledte koncentration i en udledning af det forurenede stof er uden 
betydning f or det m odtagende van dområde, kan det poten tielle m iljøkvalitetskrav holdes op 
imod stofkoncentrationen i udledningen.  

Hvis stofkoncentrationen kan forventes at va riere betydeligt over tid, bør udledningens 
forventede maksimale stofkoncentration holdes op imod et potentielt korttidskvalitetskrav. 

Stofkoncentrationen i overfladevandet vil varierer med tiden, men variationen 
elimineres inden udledning til recipienten, da overfladevandet udledes via 
inddæmmet bassin i jorddepotet. Det er derfor relevant at sammenholde den 
maksimale stofkoncentration med det potentielle miljøkvalitetskrav. 
 
I nedenstående tabeller er de potentielle kriterier sammenholdt med de estimerede 
koncentrationer af forurenende stoffer for perkolat. 
 
Tabel 4.1: Forurenende stoffer fra forurenet jord i perkolat, svarende til 
maksimal værdier i overskudsvand. 
Grøn baggrundsfarve angiver, at forholdet mellem perkolat/bassinvand og 
potentielt miljøkvalitetskriterie er mellem 1 og 10. 
Gul baggrundsfarve angiver, at forholdet mellem perkolat/bassinvand og potentielt 
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miljøkvalitetskriterie er større end 10. 
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Ved en miljøkonsekvensvurdering sammenholdes koncentrationer af forurenende 
stoffer i overfladevand med de potentielle kriterier for de forskellige 
stoffer samt fortyndingen indenfor opblandingszonen. Det kan konstateres, at 

Stof 

Potentielt  
miljøkvalitets 
kriterium 
(g/l) 

Perkolat, 
Kl. 

2+3+4 
jord   

(g/l) 

Perkolat /
potentielt 
kriterium 

Bly 0,34 20 59 
Cadmium 0,2 12,8 64 
Chrom total 3,4 10 2,9 
Kobber 1 18,8 18,8 
Nikkel 0,23 23 100 
Zink 7,8 152 19,5 
Arsen 0,11 25,5 232 
Kviksølv 0,05 0,5 10 
Tin 0,2 55,3 276 
Benzen 2 0,691) 0,35 
Toluen 10 3,501) 0,35 
Ethylbenzen 10 0,381) 0,04 
Xylener 10 2,01) 0,2 
Chloroform  
(trichlormethane) 2,5 0,45 0,18 

1,1,1-Trichlorethan 2 0,40 0,2 
Tetrachlormethan 10 0,34 0,03 
Trichlorethylen 10 0,35 0,04 
Tetrachlorethylen 10 0,34 0,03 
Total cyanid 5 0,50 0,1 
Naphthalen 1,2 0,94 0,78 
Acenaphthylen 11 0,05 0,00 
Acenaphthen 0,38 0,05 0,13 
Flouren 0,84 0,05 0,06 
Phenanthren 0,15 0,05 0,33 
Anthracen 0,1 0,05 0,5 
Flouranthen 0,1 0,05 0,50 
Pyren 0,005 0,0971) 19,4 
Benz(a)nthracen 0,001 0,05 50 
Chrysen/trihenylen 0,01 0,05 5,0 
Benzo(b/j/k)flouranthen 0,03 0,1 3,33 
Benzo(a)pyren 0,05 0,05 1,0 
Indenø(1,2,3-cd)pyren 0,002 0,05 25,0 
Dibenz(a,h)anthracen 0,001 0,05 50,0 
Benzo(g,h)perylen 0,002 0,05 25,0 
Kulbrinter C5-C10 200 9,561) 0,05 
Kulbrinter C10-C25 2 44,21) 22 
Kulbrinter C25-C40 2 12,561) 6,3 
Kulbrinter C5-C40 200 55,41) 0,28 
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kriterierne overholdes med betydelig margin for alle stoffer med en fortynding 
på 620 gange. 
 
Miljøministeriet er i gang med at udarbejde en vejledning til BEK 1669/2006, 
der bl.a. vil indeholde retningslinjer for, hvordan miljømyndigheden skal vurdere 
behovet for at fastsætte nye miljøkvalitetskrav. Retningslinjerne har By 
og Landskabsstyrelsen sendt til flere kommuner, men findes foreløbig kun 
som et udkast. I det følgende er der taget udgangspunkt i dette udkast. 
Det potentielle miljøkvalitetskrav skal ifølge retningslinjerne holdes op imod 
udledningens gennemsnitlige stofkoncentration, idet den forventede fortynding 
umiddelbart efter udledningen til vandområdet kan indregnes. Giver dette 
en margin med en faktor på mindst 10, er der ikke behov for, at der fastsættes 
et generelt miljøkvalitetskrav. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående tabel og m ed en fortynding på 620 gange er der kun behov 
for at fastsætte generelt miljøkvalitetskrav for cadmium, arsen, bly, tin og nikkel. 
 
I tabel 4.2 er vist de estim erede årligt udledt e stofm ængder fra karteringsanlægget. Som  det 
fremgår af tabellen er udledningen meget beskeden. 
 
Tabel 4.2 

Stof 
Udløbskoncentration 
fra karteringsplads

Stof fra 
kartering 

  µg/l Kg/år 
Arsen 25,50 0,383 
Cadmium 12,80 0,192 
Chrom total 10,00 0,150 
Kobber 18,80 0,282 
Kviksølv 0,50 0,008 
Tin 55,3 0,830 
Nikkel 23,00 0,345 
Bly 20,00 0,300 
Zink 152,00 2,280 
Cyanid 25,50 0,008 
Trichlormethan 0,45 0,007 
1,1,1-Trichlorethan 0,40 0,006 
Tetrachlormethan 0,34 0,005 
Trichlorethylen 0,35 0,005 
Tetrachlorethylen 0,34 0,005 
Naphthalen 0,94 0,014 
Acenaphthylen 0,05 0,001 
Acenaphthen 0,05 0,001 
Flouren 0,05 0,001 
Phenanthren 0,05 0,001 
Anthracen 0,05 0,001 
Flouranthen 0,10 0,001 
Pyren 0,05 0,002 
Benzanthracen 0,05 0,001 
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Chrysen/trihenylen 0,05 0,001 
Benz(bjk)flouranthen 0,10 0,002 
Benz(a)pyren 0,05 0,001 
Indenol(1,2,3)pyren 0,05 0,001 
Dibenz(a,h)anthracen 0,05 0,001 
Benz(g,h,i)perylen 0,05 0,001 
Benzen 0,69 0,010 
Toluen 3,50 0,053 
Ethylbenzen 0,38 0,006 
M+P-xylen 2,00 0,030 
C6-C10 9,56 0,143 
>C10-C25 44,20 0,663 
>C25-C35 12,56 0,188 
 

Med baggrund i ovenstående vurdering foreslås at behovet for udarbejdelse af yderligere 
miljøkvalitetskriterier vurderes ud fra stofferne i tabel 5. 

 

Tabel 4.3. Forslag til stoffer for hvilke behovet for fastsættelse af miljøkvalitetskrav skal 
vurderes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Kommune har i februar 2009 fre msendt den m iljøtekniske vurdering  til By & 
Landskabsstyrelsen i høring for en vurdering om behovet for fastsæ ttelse af  yderliger e 
grænseværdier i udledningstilladelsen. Københavns  Kommune har endnu ikke m odtaget svar 
fra By & Landskabsstyrelsen. Det er By & Landskabsstyrelse n der skal fastsætte d isse 
grænseværdier, idet der ikke er udarbejdet na tionale grænseværdier for disse stoffer endnu. 
Såfremt By & Landskabsstyrelse n vurderer, at der skal fast sættes yderlig ere græn seværdier 
forventes dette, at finde sted i løbet af forår/sommer 2009. Herefter vil grænseværdierne indgå i 
den endelige miljøgodkendelse med udledningstilladelsen, som udstedes for deponiet.  

Konklusion 
Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at den ansøgte udledning ikke udgør en risiko 
for vandmiljøet i Øresund. 
 
4.4 Jordforurening 
Oplag og påfyldning af brændstof foregår på miljø- og vaskepladsen (jf. bilag D). Påfyldning af 
materiel sker med en entreprenørtank på max. 2.000l.  
 

PAH’er, kulbrinter og metaller 
Potentielt  

Miljøkvalitets-
kriterie 

eference 

Nikkel CAS-7440-02-0 0,23 Kriterie, BLST 08 
Cadmium CAS-7440-43-9 0,34 Kriterier, BLST 08 
Arsen CAS-7440-38-2 0,11 Tentativ 
Tin CAS-7440-31-5 0,2 Intern notat MST 
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Miljø- og vaskepladsen har en be lægning af beton og af løb til sandfang og olieudskiller type I  
(jf. bilag D). Mens jordkarteringspladsen etableres med impermeabel belægning i form af asfalt 
og afløb til sandfang og olieudskiller type II (jf. ansøgning pkt. 7.2).   
 
Ifølge stan dardvilkår 13 skal påf yldningsstudse til p åfyldning af  overjord iske sam t 
aftapningsanordninger/-pistoler til p åfyldning af  materiel placeres ind en for kontu ren af en  
impermeable belægning indrettet med fald m od afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 
CMI vurderer, at hvis p åfyldning af  entreprenørtanken ske på m iljø- og vaskepladsen vil det 
opfylde vilkåret.  
 
Det frem går ikke klart,  hvor p åfyldningen af m ateriel v il ske. Hvis det sk er p å m iljø- o g 
vaskepladsen, vurderer CMI ligeled es, at det opfylder vilkåret. Hvis påfyldningen skal ske på  
jordkarteringspladsen, vurderer CMI ligeledes, at det opfylder vilkåret. Impermeabel belægning 
er ifølge standardvilkår 13 et befæstet areal , der er ugennem trængeligt for de for urenende 
stoffer, der håndteres på areale t. CMI mener ikke at asfalt er ugennemtrængeligt for dieselolie, 
men vurderer, at påfyldningerne ikke vil fore gå samm e sted på jordkarteringspladsen hver 
gang, da maskinparken løbende fl yttes rundt. Derfor vurderer CMI,  at i forhold til spild fra 
påfyldning af materiel kan asfalt betragtes som impermeabel belægning.  
 
For at undgå spild ved påkørsel af  entreprenør tanke, CMI vurderer, entreprenørtanken skal 
sikres m od påkørsel. D esuden stilles der vilkår om , at der om gående skal ske opsam ling af 
eventuelle spild.   
 
På baggrund af dette vælger CMI at stille standardvilkår 13 for entreprenørtanken.  
 
CMI stiller ikke vilkå r til en treprenørtanken i forhold til olietankb ekendtgørelsen, da den er 
direkte omfattet af den til enhve r tid gældend e olietankb ekendtgørelse. Standard vilkår 14  
omhandler dette. 
 
Standardvilkår 22 om  vedlige hold af befæstede arealer vur derer CMI er re levant for 
virksomheden, og vilkåret stillet.  
 
Støjvold 
For at sik re at der ikke ske en yder ligere forurening af om rådet end depot og 
karteringsaktiviteter vil medføre, stilles der v ilkår om, at støjvolden ikke  må bestå af forurenet 
jord. Det skyldes især det forhold, at støjvolden  på ingen måde er sikret m od, at der kan ske 
udsivning af perkolat (i det tilf ælde at der er tale om  foru renet jord) og dettes betydning i 
forhold til både grundvand og ikke mindst det maritime miljø.  
 
En støjvold, som  vil kunne være adskillige meter høj, vil kunne give anledning til isæ r 
støvgener hvis den ikke beplantes m ed græs elle r lignende. Derfor stilles der krav om , at 
støjvolden skal beplantes. 
 
Ikke-stillede standardvilkår 
Standardvilkår 15 - 21 om  jordforurening  vurderer CMI ikke er relevante for 
nedknusningsaktiviteten på jordkarteringspladsen. 
 
Energianlægget 
Energianlægget skal enten fyre m ed olie og F-ga s. Hvis det bliver olie vil tanken m ax. kunne 
indeholde 1.800 l. Hvis det bliver F-gas bliv er der opstillet en tank på max. 1.000 kg, som  er 
godkendt til F-gas (jf. bilag D).  
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Hvis det bliver dieselolie, skal der ifølge  Olietankbekendtgørelsen (nr. 724 af 01/07/2008) 
stilles k rav til tanken i denne godkendelse. C MI kender ikke typen og placerin gen af en  
eventuel olietank. Derf or vurderer CMI, at det er nødvendigt at stille de vilkår, som  e r 
minimumskrav i bekendtgørelsen. Hvis brændsto ffet bliver F-gas vurderer CMI, at der ikke 
skal stilles krav til tanken i denne godkendelse.  
 
Derudover vurderer C MI at stand ardvilkår 13  om , at tan ken skal placeres på imperm eabel 
belægning, også er relevant for en eventuel olietank til energianlægget. 
 
Vaskeplads 
Miljø- og vaskepladsen er befæstet m ed beton og fald mod afløb, som er tilsluttet olieudskiller 
(jf. bilag D) CMI vurderer, at standardvilkår 23  om indretning af vaskepladsen er relevant og 
vilkåret stilles.   
 
Serviceareal til vedligeholdelse af maskiner og anlæg 
Servicearealet består af en asfaltbelagt plads samt en m askinhal med betongulv (jf. bilag D). 
Service af både jorddepotets og jordkarteringspladsens materiel foregår her. Oliearbejde vil kun 
foregå, hvor der er betonbelægning. CMI antager at oliearbejde dækker over påfyldning og evt. 
skift af m otorolie, hydraulisk o lie og lignende. CMI vurderer, at  er m iljømæssigt i orden og 
stiller vilkår om dette.     
 
For at undgå spild fra o plag af hjælpematerialer i form af motorolie, hy draulisk olie mv. stiller 
CMI vilkår til opbevaringen. De skal opbevares i egnede beholdere uden mulighed for afløb til 
jord eller kloak. Desuden stilles der krav  om , at virksom heden råder over egnet 
opsamlingsmaterialer, således at eventuelle spild kan undgås. 
 
4.5 Affald 
Ifølge ansøgningen pkt. 11.6 vil affald fra jo rdkarteringpladsen ud over nedknust træ, beton og 
tegl til genanvendelse, være forbrændingseg net affald og affald til deponi. Derudover 
producerer virksomheden dagrenovation. CMI vurderer, at affaldet som angivet af ansøger, skal 
bortskaffes i henhold til Københavns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. 
 
På modtageanlægget vil der desuden blive produceret farligt affald i form af spildolie o. lign fra 
vedligeholdelse af materiel. Standardvilkår 26 stiller krav til opbevaringen af dette affald. CMI 
vurderer, at vilkåret skal stilles. Dog med den ændring at spild ikke må kunne løbe i afløb eller 
jord. CMI vurderer, at det er nødvendigt for at forbygge forurening af spildevandet og jord.  
 
CMI stiller vilkår om at alt opsamlet spild indeholdende kemikalier eller olie skal opbevares og 
bortskaffes som farligt affald. Det svarer til anden del af standardvilkår 25. 
 
Hvis virksomheden ønsker at opbevare spildolie  i en tank vurderer CMI, at førstedel af  
standardvilkår 25 skal stilles. Derimod vurderer CMI, at opbevari ng af spildolie i en sum p vil 
øge risikoen for jordforurening, og derfor er det ikke m iljømæssigt acceptabelt at opbevare 
spildolie i en sump.   
 
Hvis den jord, som  modtages, mod forventning indeholder lette m aterialer som papir, pap og 
plast, skal disse opsam les og bortskaffes efter reglerne i kommunens er hvervsaffaldsregulativ. 
Der stilles i den forbindelse vilkår om, at dette affald ikke må gi ve anledning til papirflugt eller 
gener for omgivelserne. 
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Ikke-stillede standardvilkår 
Standardvilkår 24 om  a ffald vurderer CMI ikke  er relevante for nedknusningsaktiviteten på 
jordkarteringspladsen. 
 
5. Driftsforstyrrelser og uheld 
Håndteringen af de store mængder jord, som  skal  karteres indebærer en risiko for at der 
modtages jordtyper, som ikke hø rer til hverken på karteringsanlæ g eller i selve depotet. Der er 
også risiko for, at der kan ske en sammenblandi ng af jord, som  er rensningsegnet m ed jord, 
som skal deponeres. Hvis der komm er jordlæs til anlægget, som ikke m å modtages, er det 
vigtigt at der er m ulighed for at få anvist disse vognlæs videre til et korrekt m odtageanlæg, 
hvad enten der er tale o m noget som  skal til g enanvendelse eller rens ning. Der stilles derfo r 
vilkår om , at der skal laves en driftsinstru ktion som  skal indeholde  procedurer for hvordan 
disse ting undgås.  
 
Derudover kan der ske uheld i form af oliespild fra maskiner og spild af brændstof i forbindelse 
med påfyldning. Derfor stilles der også krav om procedure i driftsinstruktionen, som skal sikre  
at sådanne uheld håndteres miljømæssigt forsvarligt.  
 
Endelig er der risiko for, at der kan opstå problemer med støv- og støj, hvorfor Center for Miljø 
vurderer, at det er nødvendigt at stille vilkår om, at driftsinst ruktionen indeholder procedurer 
som sikrer at støv og støj reduceres mest muligt. 
 
6. Renere teknologi 
Muligheden for at benytte renere  teknologi på karteringsanlægget findes især i forhold til at 
reducere brugen af brændstof på de entreprenør maskiner, der anvendes på anlægget. Erfaringer 
fra lignende typer af anlæg viser, at der er en f orskel i forbrug af brændstof på helt op til 20 % . 
Derfor er det vigtigt, at der er fokus på forb rug af brændstof i forbindelse m ed anskaffelse af  
entreprenørmaskiner og lignende materiel.  
 
Med hensy n til placering, så er anlægget placeret i et område m ed begrænsede 
drikkevandsinteresser på tidligere opfyldte havnearealer. Derved er risikoen for at der vil ske en 
forurening af grundvandet yderst begrænset. Nå r det gælder transport af jord, vurderes 
karteringsanlægget også, at være placeret fornuftigt med en beliggenhed lige ved siden af selve 
depotet, hvilket derved reducere brugen af brænds tof når den karterede jord efterfølgende skal 
deponeres.   
 
Selv om  karteringsanlægget er pl aceret på et h avneareal, h vor der er mulighed for støjende 
aktiviteter, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke så langt væk er store boligområder, 
som vil kunne blive berørt af, hvis der forekomm er en væsentlig støj på karteringsanlægget 
(særligt om m orgenen). Derfor er bør der ved anskaffelse af støjende m ateriel, som  bl.a. 
knusemaskiner, tilstræbes at anskaffe de mest støjsvage maskiner. 
 
7. Samlet vurdering 
På baggrun d af virkso mhedens ansøgning om  m iljøgodkendelse og s upplerende oplysninger 
vurderer Center for Miljø, at an lægget unde r m iljøgodkendelsens v ilkår kan anv endes til 
modtagelse, kartering af forurenet jord samt frasortering og nedknusning af beton, tegl og træ.  
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Bilag A 
Oversigskort over jordvold på jordkarteringsanlægget 
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Oversigtskort over placering af jordkarteringsanlæg. 
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Bilag B 
 
Tabel 4. 

Stof 
Udløbskoncentration 
fra karteringsplads

Stof fra 
kartering 

  µg/l Kg/år 
Arsen 25,50 0,383 
Cadmium 12,80 0,192 
Chrom total 10,00 0,150 
Kobber 18,80 0,282 
Kviksølv 0,50 0,008 
Tin 55,3 0,830 
Nikkel 23,00 0,345 
Bly 20,00 0,300 
Zink 152,00 2,280 
Cyanid 25,50 0,008 
Trichlormethan 0,45 0,007 
1,1,1-Trichlorethan 0,40 0,006 
Tetrachlormethan 0,34 0,005 
Trichlorethylen 0,35 0,005 
Tetrachlorethylen 0,34 0,005 
Naphthalen 0,94 0,014 
Acenaphthylen 0,05 0,001 
Acenaphthen 0,05 0,001 
Flouren 0,05 0,001 
Phenanthren 0,05 0,001 
Anthracen 0,05 0,001 
Flouranthen 0,10 0,001 
Pyren 0,05 0,002 
Benzanthracen 0,05 0,001 
Chrysen/trihenylen 0,05 0,001 
Benz(bjk)flouranthen 0,10 0,002 
Benz(a)pyren 0,05 0,001 
Indenol(1,2,3)pyren 0,05 0,001 
Dibenz(a,h)anthracen 0,05 0,001 
Benz(g,h,i)perylen 0,05 0,001 
Benzen 0,69 0,010 
Toluen 3,50 0,053 
Ethylbenzen 0,38 0,006 
M+P-xylen 2,00 0,030 
C6-C10 9,56 0,143 
>C10-C25 44,20 0,663 
>C25-C35 12,56 0,188 



 42

Bilag C 
 
Udlederkrav 

Stof 
Udleder 

krav 
  µg/l 
Arsen 51 
Cadmium 25 
Tin 110 
Nikkel 46 
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INTRODUKTION 

By og Havn ansøger om m iljøgodkendelse til etab lering af karteringspl ads til oplagring, 
sortering o g karakterisering af lettere fo rurenet jord i tilknytn ing til jordd epot for  
deponeringsegnet jord i Københavns Nordhavn.  

 

Ansøgningen gælder godkendelse efter §33 i lo vbekendtgørelse nr. 1757 af 22. decem ber 
2006 om miljøbeskyttelse.  

 

Ansøgningen er opbygget efter bilag 3 i bekendt gørelse nr. 1640 af 13. decem ber 2006 om 
godkendelse af listevirksom heder sålede s, at bogstav angivet i parentes i 
kapiteloverskrifterne henviser til samme bogstav i omtalte bilag. 

 

Da karteringspladsen etableres i tilknytning til jordepotet for deponeringsegnet jord er der i 
denne ansøgning henvist til ansøgning for dette jorddepot ”Udvidelse af Købe havns 
Nordhavn ved opfyldning på søterritoriet. Ansøgning om m iljøgodkendelse af depot til 
forurenet jord efter miljøbeskyttelsesløvens kapitel 5”, idet de nne i det følgende er benævnt 
”ansøgning for jorddepot”. 
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OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD (A) 

Ansøger 

By og Havn I/S 

Nordre Toldbod 7 

1013 København K 

Telefonnummer: 33 76 98 00 

E-mail: info@byoghavn.dk 

 

Virksomhed 

By og Havn I/S 

Nordre Toldbod 7 

1013 København K 

Telefonnummer: 33 76 98 00 

E-mail: info@byoghavn.dk 

CVR-nummer: 30 82 37 02 

P-nummer:  

 

Ejerforhold 

Areal for karteringsplads ejes af By og Havn. 

 

Kontaktperson 

Hans Vasehus Madsen 

By og Havn I/S 

Nordre Toldbod 7 

1013 København K 

Telefonnummer: 33 76 98 00 

E-mail: hvm@byoghavn.dk 
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OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART (B) 

Virksomhedens listebetegnelse 

Hovedaktivitet. Kartering af forurenet jord 

Anlæg til kartering af fo rurenet jord er ifølge bilag 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1640 af 13. decem ber 2006 om  godkendelse af lis tevirksomhed omfattet af hoved aktivitet 
med listepunkt K212: 

 

”Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald eller 
affald af elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for 
tilførsel af affald på 30 tons pr. dag.” 

 

I henhold  til m iljøbeskyttelseslovens ka pitel 5 og 9 er Københavns Komm une 
godkendelsesmyndighed, og Miljøcenter Roskilde er tilsynsførende myndighed. 

 

Tilsvarende er K øbenhavns Komm une m yndighed for godkendelse af 
spildevandsudledninger, mens Roskilde Miljøcenter er tilsynsførende myndighed 

 

Biaktivitet. Nedknusning af træaffald samt tegl og beton 

I forbindelse m ed oplag af frasortert træaffa ld, tegl, beton og blandingsgods (blanding af 
beton, tegl og mørtel) vil der ske en nedbrydning heraf på plad sen. Det knuste materiale går 
til genanvendelse. 

 

Nedknusning er ifølge bilag  1 i Miljøm inisteriets bekendtgørelse nr.  1640 af 13. d ecember 
2006 om godkendelse af listevirksomhed omfattet af biaktivitet med listepunkt K206: 

 

”Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6B 
til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K209-K215 nævnte anlæg.” 

 

I henhold  til m iljøbeskyttelseslovens ka pitel 5 og 9 er Københavns Komm une 
godkendelsesmyndighed, og Miljøcenter Roskilde er tilsynsførende myndighed. 

 

Tilsvarende er K øbenhavns Komm une m yndighed for godkendelse af 
spildevandsudledninger, mens Roskilde Miljøcenter er tilsynsførende myndighed. 
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Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 

Jorddepotet for deponeringsegnet jord kan kun modtage jordpartier, som  er optaget på 
anlæggets positiv liste. Såf remt faststof sanalyser vise r, at jorden  kan omf attes af  de 
jordpartier, som i f orvejen er optag et på posi tivlisten kan jor den tilkøres direkte til d epotet 
via depotets modtageaktivitet.  

 

For den øvrige jord skal jordpartiet søges opt aget på jorddepotets positivliste gennem en 
grundlæggende karakterisering. 

 

Ofte vil der ikke være mulighed for at udtag e de nødvendige prøver inden et parti forurenet 
jord skal flyttes fra en bygge- eller anlægsplad s. Her er der behov for at oplægge jorden på 
en karteringsplads, mens de nødvendige analyser og evt. karakterisering udføres.  

 

Jorddepotet m å ikke modtage jord m ed væ sentlige m ængder af andet affald, herunder 
brokker og træstød. Da dette ofte vil være tilfældet ved opgravning af ikke intakt jord, er der 
behov for en karteringsplads, hvor det øvrige affald kan frasorteres jorden, inden denne 
deponeres. 

 

Der søges derfor indrettet en karteringsplad s i forbindelse m ed jorddepotet i Københavns 
Nordhavn. Karteringspladsen indrettes som  åben plads m ed fast asfaltbelægning og 
opsamling af overskudsvand. Tilf ørt jord op lægges i m iler til ud tagning af prøver til 
faststofsanalyse, til karakterisering og/eller til frasortering af affald. 

 

Efter behandling vurderes det, om jorden kan deponeres i det tilstødende jorddepot, eller om 
jorden skal bortskaffes på andet anlæg efter gældende regler.  

 

Frasorteret affald opsam les og bortskaffe s efter Københavns Kommunes regulativ for 
erhvervsaffald. Beton, tegl og blandingsgods (b landinger af beton, tegl og m ørtel) sam t 
træaffald opbevares dog m ed henblik på ne dknusning til genanvendelse. Nedknusning sker 
med indlejet materiel enkelte gange om året. 

 

Karteringspladsen etableres i forbindelse med m odtageforholdende til jorddepotet for 
deponeringsegnet jord. Se figur 3.1 sam t bilag 1.
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Figur 3.1 Beliggenhed af Nordhavnsudvidelse  

 

 

Risiko for større uheld med farlige stoffer 

Da der på karteringspladsen i kke anvendes kemiske stoffer elle r materialer, der giver risiko 
for eksplosioner, f orgiftninger eller lignend e, er det ans øgte projekt ikke om fattet af 
Miljøministeriets bekendtgørelse n r. 1666 af  14. december 2006 om  kontrol m ed risikoen 
for større uheld med farlige stoffer.  
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Midlertidig drift 

Karteringspladsen vil blive dr evet i nær tilknytni ng til det nærliggende jorddepot for 
deponeringsegnet jord. Jorddepotet vil kun være  i aktiv drift i en periode på 10-12 år. 
Karteringspladsen vil ligeledes være i drift i samme midlertidige periode. 

 

Der vil ikke ske permanent oplagring af materialer på karteringspladsen. 

 

Udledning af forurenede stoffer 

Overfladevand på karteringspladsen opsa mles og ledes efter passage af sandfa ng og 
olieudskiller til et m indre bass in. Herf ra ledes det til jor ddepotets in ddæmmede bassin , 
hvorfra det udledes til Kronløbet. Overfladevande t vil indeholde forurenede stoffer, og det 
ansøgte pro jekt er derf or omfattet af Miljø ministeriets b ekendtgørelse nr. 1669 af 14.  
december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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OPLYSNING OM ETABLERING (C) 

Bygningsmæssige forhold 

Karteringspladsen omfatter et areal på ca. 3 ha, sa mt ca. 3 ha m odtageanlæg fælles m ed 
jorddepotet. Virksom heden ønsker at etab lere og indrette kart eringspladsen efter 
nedenstående principper: 

 
 Karteringsplads og modtageanlæg etableres på eksisterende opfyldning 

(tidligere specialdepot) i Københavns Nordhavn 
 

 Karteringsplads og modtageplads etableres med fast belægning i form af 
asfalteret plads 

 

 Der etableres en fælles miljøplads og vaskefacilitet med fast belægning i 
form af betonbelægning 

 

 Overfladevand opsamles i rendestensbrønd. Alle belægninger etableres 
med fald mod rendestensbrøndene. Overfladevand ledes til sandfang og 
herfra til olieudskiller. Olieudskiller for de asfalterede arealer vil være type 
II udskiller. Olieudskiller for miljøplads og vaskefacilitet vil være type I 
udskiller 

 

 Overfladevand ledes til et mindre bassin med kapacitet på ca. 500 m3. 
Herfra ledes vandet til det inddæmmede bassin ved det nærliggende 
jorddepot for deponeringsegnet jord. Fra bassinet udledes vandet sammen 
med overskudsvand fra depotet til Kronløbet.  

 

 Karteringspladsen etableres indenfor den samlede indhegning omkring 
jorddepot for forurenet jord. Karteringspladsen indhegnes særskilt. Porte i 
hegnet holdes aflåst udenfor pladsens åbningstid. 

 

 Der vil blive etableret vognvægte til indvejning og registrering af ankomne 
og afgående vognlæs. Vejefaciliteter vil være fælles med jorddepotet 

 

 Der vil blive etableret administrationsbygning for henholdsvis jorddepot 
og karteringsplads. Der vil blive indsendt særskilt ansøgning om 
byggetilladelse for disse installationer.  

 

 Der vil blive etableret maskinhal til servicering af maskiner. Maskinhallen 
vil være fælles for jorddepot og karteringsplads. Der vil blive indsendt 
særskilt ansøgning om byggetilladelse for hallen og installationer. 

 

 Der bliver etableret adgangsvej til depotet fra krydset 
Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade. Adgangsvejen er fælles med 
jorddepotet 
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 Der bliver etableret parkeringsfacilitet for depotets og karteringspladsens 
medarbejdere og gæster, herunder cykelparkering. 

 

Forventede tidspunkter for start og afslutning af anlægsarbejder og for start 
af virksomheden 

De nødvendige anlægsarbejder i forbindelse m ed etablering af karteringspladsen forventes 
påbegyndt og afsluttet 2011, hvis myndighedernes godkendelse foreligger i 2. halvår 2009. 

 

Ibrugtagning af karteringspladsen forven tes i 2. halvår 2011. Det forventes, at 
karteringspladsen vil være i brug i de kommende 10-12 år.  
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OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED (D) 

Oversigtplan 

Beliggenheden af jorddepotet og det ansøgt e karteringsplads er  vist i figur 3.1. 
Karteringspladsen principielle indretning er vist i bilag 1. 

 

Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 

I forbindelse m ed jorddepot for deponeringsegnet jord er der behov for, at der kan ske en 
kartering af opgravet jord, her under udtagning af jordprøver til analyse samt frasortering af 
affald. 

 

For at m inimere trans porten af jorden er det hensigtsmæssigt, at  kartering foregår i 
umiddelbar nærhed af det jorddepot, som skal modtage jorden efter analyse eller sortering.  

 

Karteringspladsen etableres på et areal, hvor der tidligere har været etableret specialdepot. 
Samtidigt er området udlagt til havneerhverv, hvorved aktiviteterne på karteringspladsen vil 
forstyrre mindst muligt. 

 

Planforhold 

Der henvises til besk rivelse i afsnit 5.3 i ansøgningen for jorddepot for deponering segnet 
jord. 

 

Karteringspladsen vil være indeholdt i VVM  redegørelsen, der udarbejdes som  led i 
etablering af krydstogtskaj og jorddepot for deponeringsegnet jord. 

 

Karteringspladsens omgivelser 

Karteringspladsen er beliggende på opfylds området um iddelbart syd for det ansøgte 
jorddepot for deponeringsegnet jord. Der har tidligere været etableret specialdepot på 
området. 

 

Der henvises i øvrigt til beskrivelse i afsnit 5.4 i ansøgningen for jorddepot for 
deponeringsegnet jord. 

 

Driftstid 

Driften af karteringsplads vil primært ske indenfor følgende tidspunkter: 

 

Mandag – torsdag kl. 6.30 – 15.00 

Fredag kl. 6.30 – 14.00 
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Lørdag, søn- og helligdage Ingen 

 

Der kan være enkelte tilf ælde, hvor driften af karteringspladsen vil ske udenfor overstående 
tidspunkter 

 

Til- og frakørselsforhold 

Al kørsel til karteringspladsen vil sker via krydset Sundkrog sgade / Kalkbrænderihavnsgade 
og derfra videre ad Skudehavnsvej, Baltikav ej, Kattegatvej og videre til karteringsp ladsen. 
Se figur 5.1.  

 

Adgangen til karteringspladsen vil være fælles med jorddepotet for deponeringsegnet jord. 

 

I forbindelse m ed VVM-redegørelsen er der udar bejdet trafikanalyse, hvor trafikbelastning 
og konsekvenserne heraf er analyseret. 
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Figur 5.1: Adgangsvej til planlagt depot. 
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TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING (E) 

Tabel 6.1 viser en oversigt over de tegninger, som er vedlagt i bilagene 

 

Tegning nr.  Tegningstekst 
Mål (for 
prints i A3-
format) 

Bilag 

THOP 131 Princip plan 1:1500 1 

 

Tabel 6.1 Oversigt og vedlagte tegninger 
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BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN/DEPOTETS PRODUKTION (F) 

Den foreslåede karteringsplads v il dække et areal på ca. 3 ha med kapacitet til oplæg af ca. 
0,4 m illion m 3 forurenet jord, sam t ca. 3 ha m odtageanlæg fælles m ed jorddepot for 
deponeringsegnet jord.  

 

Modtageanlæg 

I forbindelse m ed j orddepot for deponeri ngsegnet jord etableres m odtageanlæg. 
Modtageanlæg omfatter: 

 

 Adgangsvej 
 Vejefaciliteter 
 Administrationsbygninger 
 Parkeringfaciliteter for ansatte og gæste for biler og cykler 
 Serviceareal for vedligeholdelse af maskiner og anlæg inklusiv maskinhal 
 Miljø- og vaskeplads 
 Areal til brug for modtageaktivitet. 
 

Disse faciliteter vil være fælles for jorddepot for deponeringsegnet jord og karteringsplads. 

 

Karteringsplads 

Karteringsplads indrettes på eksisterende landopfyldning. Der etableres en fast belægning i 
form af  asfaltbe lægning. Belægning etableres  m ed tværfald på m in. 20 prom ille m od 
rendestensbrønde til opsamling af overfladevand. 

 

Adgangskontrol 

Modtageanlæg, karteringsplads og jordde pot indhegnes for at hindre adgang for  
uvedkommende. Ved adgangsvejen etableres en port. Porten holdes aflåst, undtagen ved 
tilstedeværelse af driftspersonale.  

 

Karteringsplads indhegnes særs kilt, ligesom  der etableres hegn m ellem m odtageanlæg og 
jorddepot. Derved sikres det, at der er  f ysisk ad skillelse m ellem jorddepot og  
karteringsplads. 

 

Opsamling og udledning af overfladevand 

Karteringsplads og m odtageanlæg etable res m ed fastbelægning og opsa mling af 
overfladevand ved rendestensbrønde. Fra rendestensbrønde ledes vandet til sandfang og type 
II olieudskiller. Fra olieudskiller ledes vandet til et mindre bassin, hvor der er m ulighed for 
udtagning af vandprøver. Fra bassinet ledes va ndet til det inddæmmede bassin i jorddepotet, 
hvorfra det udledes til Kronløbet sammen med overskudsvand fra bassinet. 
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Overfladevand fra miljø- og vaskepladsen opsamles særskilt og ledes  til sandfang og type I 
olieudskiller. Herfra ledes det til det mindre bassin sammen med det øvrige overfladevand. 

 

Maskiner og materiel 

Anlægsfase 

Karteringsplads og m odtageanlæg vil blive etaberet m ed anvendelse af gravem askine, 
grader, dozer og lignende entreprenørmateriel samt asfaltudlægger og tromle. 

 

Driftsfasen 

Under driftsfasen vil der være behov for e n frontlæsser (gumm iged) til hån dtering af  
jordmilerne, en suge/fejem askine til renhol delse sam t en traktor til v anding og fejning . 
Herudover anvendes en m ekanisk sold til sortering og et m obilt nedknusningsanlæg til 
nedknusning af brokker og træ. 

  

Herudover vil levering af jordpartier til karterin gsanlæg ske ved lastb iltransport. Affald og  
genanvendelige materialer fra nedknusning vil ligeledes blive bortkørt ved lastbilstransport. 

 

I driftsfasen udpumpes overfladevand via bassin i jorddepot til Kronløbet. 

 

Ressourceforbrug 

Anvendelse af hjælpestoffer og ke mikalier i forbindelse m ed dr ift af karteringsp lads samt 
anvendelse af de f orskellige maskiner, som beskrevet ovenf or, er ikke vurderet kvantitativt 
på nuværende stade. En oversigt over forventede hjælpestoffer og kemikalier er vist i tabel 
7.1. 

 

Tabel 7.1 Oversigt over anvendte hjælpestoffer ved anlæg og drift af depot 

 

Hjælpestoffer og kemikalier 

Type Formål 

Diesel, hydraulisk olie og motorolie 
Drift af entreprenørm askiner, 
herunder frontlæsser, 
suge/fejemaskine m.m. 

 

 

Der vil blive brugt havvand til at befugte adgangsveje, hvis der er risiko for støvgener. 
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Energianlæg 

Der etableres opvarmning af administrationsbygning. 

 

Mulige driftsforstyrrelser og uheld 

Er beskrevet i afsnit 13. 

 

Særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning 

Der er ingen særlige forhold i forbindelse med opstart og nedlukning. 
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OPLYSNINGER OM VALG AF PLACERING SAMT VALG AF BEDST 
TILGÆNGELIG TEKNIK (G) 

Der er i projekte t inda rbejdet en række designm æssige tiltag, der vu rderes a t være beds t 
tilgængelig teknik (BAT). Alle ti ltag vil være m edvirkende til a t begrænse udledningen af  
forurenende stoffer fra karteringspladsen eller være ressourcebesparende: 

 

 Karteringsplads vil medføre en sortering af affald (jord), som medfører 
mulighed for hensigtsmæssig deponering. Nedknusning af træ, beton og 
tegl muliggør genanvendelse af affald, som ellers ville blive deponeret. 

 

 Karteringspladsen ligger i et område med begrænsede 
drikkevandsinteresser. 

 

 Karteringspladsen etableres i umiddelbart syd for jorddepot for 
deponeringsegnet jord, hvilket vil minimere transporten af jord efter 
behandling på karteringspladsen 

 

 Karteringspladsen etableres med fast belægning og opsamling af 
overfladevand 
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OPLYSNINGER OM FORURENING OG 
FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER 
(H) 

Luftforurening 

Under drift af karteringspladen vil luftfo rureningen begræ nse sig til udstødningsgas fra 
køretøjer samt enkelte entreprenørmaskiner, som anvendes ved drift karteringspladsen.  

 

Under etablering af pladsen vil luftforureni ngen komm e fra gravem askiner, gradere,  
asfaltudlæggere, tromler mv. som anvendes til opbygning af pladsen. 

 

Da arbejdet sker langt fra beboede om råder, forventes luftforureningen ikke at have nogen 
betydning i beboelsesom rådet. I forbinde lse m ed VVM-redegørelsen udarbejdes der 
detaljerede beregninger af spredning af NOX’er, SOX’er, CO, partikler mv. 

 

Støv 

I tørre perioder vil der kunne opstå støvgener fra dr iften af karteringspladsen. 
Støvemissioner kan opstå i forbindelse med aflæsning, kraftig blæst på tørre jordmiler samt i 
forbindelse med sortering og nedknusning. 

 

Støvgener vurderes ikke at blive et problem  for omgivelserne, idet følgende foranstaltninger 
sættes i værk: 

 

 Befæstede arealer renholdes ved vådfejning 
 

 Udlagte jordmiler befugtes for at hindre dannelse af støv 
 

Spildevand 

I forbindelse med administrationsbygningen etableres toilet og badeforhold, som medfører at 
der ska l etabler es s tik f or sanitært sp ildevand. Der indsendes sæ rskilt ansøgning om 
byggetilladelse og tilslutning af spildevand. 

 

Regnvand, der falder på karteringspladsen vi l blive opsam let ved rendestensbrønde. Fra 
rendestensbrønde ledes vandet genn em sandfilte r og olieu dskiller. Fo r den beton belagte 
vaske- og m iljøplads ledes vandet gennem  en t ype I udskiller. Fra de øvrige asfalterede 
arealer ledes vandet gennem en type II udskiller. 
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Efter olieudskiller ledes va ndet  til et m indre bassin m ed henblik på at kunne udtage 
vandprøver. Overfladevandet skal på dette tid spunkt have en kvalitet , således at det kan 
tillades udledt til recipienten. 

 

På grund af de fysiske forhol d, vil det ikke være mulig t fra starten at etablere 
udledningspunkt til Kronløbet, idet der fra starten vil eksi stere et inddæmmet bassin mellem 
karteringsplads og ”Krydstogtskajen”; som senere vil blive fyldt med ren jord. 

 

Det foreslås derfor, at vande t ledes videre til det inddæ mmede bassin i jodrdepotet for 
deponeringsegnet jord.  Herfra udledes vandet videre til Kronløbet sammen m ed 
overskudsvandet fra jodrdepotet. 

 

Støj 

Støjgrænser i Københavns og Gentofte Kommune 

Der henvises til beskrivelse i afsnit 11.4 i an søgningen for jorddepot for deponeringsegnet 
jord. 

 

Overholdelse af støjgrænser 

Drift af karteringsplads vil medfører støj især fra jordtransporter, vådfejning, 
sortering og nedknusning.  

Det forventes ikke, at aktiviteterne vil medføre overskridelse af 
støjgrænserne. Der foretages detaljerede støjberegninger i forbindelse med 
VVM-redegørelsen. 

For at mindske støjgener hos naboerne, etableres der er en støjvold langs 
den sydlige afgrænsning af karteringspladsen 

Vibrationer 

Vibrationer kan komm e fra anl ægsaktiviteter, herunder kørsel med dum per, dozer og 
gravemaskiner.  

 

Da anlægsaktiviteterne foregår i stor afstan d fra naboer, forvent es der ikke at opstå 
vibrationsgener fra anlægsaktiviteterne. 

 

Affald 

Affald vil primært bestå af restaffaldet fra sorteringen af ti lført jord og vil pr imært består af 
brokker og træ til nedknusning, forbrændingsegnet affald og affald til deponi.  

 

Nedknust træ, beton og beton vil blive solgt til genanvendelse.  
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Restaffaldet vil blive bortskaffet i henhol d til Københavns Kommunes regulativ for 
erhvervsaffald. 

 

Herudover vil der blive produceret affald i form af dagrenovation. 

 

Lugt 

Der forventes ingen lugtgener af det om givende miljø. Såfremt der oplægges m iler, hvorfra 
der kan komme lugtgener, vil disse blive af dækket m ed pressenning eller lignende til 
minimering af lugten. 

 
 

Tiltag over for terrestrisk og marin fauna 

På de tilstødende landarealer er der regist reret en bestand af grønbroget tudse. Den 
grønbrogede tudse er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV, og der vil derfor blive etableret 
tudsehegn mod jorddepotet, således at tudserne hindres i at immegrere til jorddepotet. 

 

Der er ikke regis treret andre arter i områder, som kræver beskyttelse efter habitatdirektivets 
regler. Emnet vil blive nærmere belyst i VVM-redegørelsen. 

 

Påvirkning af marinbiologien vil blive beskrevet i VVM-redegørelsen. 

 

Modtagne materialer 

Udvaskning af forurenet jord 

Karteringspladsen vil m odtage forurenet jord  til bestemm else af forureningskom ponenter i 
faststofsprøver, til karakterisering og/eller til sortering. 

 

Den modtagne forenede jord vil bestå af både klasse 2 og 3 jord og i mindre omfang klasse 4 
jord op til farlighedskriterierne j.f. Jordplan Sjælland, /6/. Der vil ikke modtages jord, som er 
egnet til rensning. 

 

Ved nedbør kan der s ke en udvaskning af fo rurenende stoffer til overfladevandet. I 
ansøgningen for jorddepot for deponeringsegnet jo rd, /3/, er der i afsnit 11.9 redegjort for 
hvilke koncentrationer af forurenende stoffer, de r kan forventes i perkolat fra en blanding af  
klasse 2, 3 og 4 jord, som forventes modtaget i jorddepotet.  

 

Jord til karteringspladsen m å forventes at være sammenlignelig med jord, som deponeres i 
jorddepotet. Koncentrationen af fo rurenende s toffer i ov erfladevandet s tammende fra 
udvaskningen fra nedbør, m å således forventes at være m indre eller sam menlignelige med 
koncentrationen af forurenende stoffer i perkolat fra jorddepotet. 
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Tabel 11.1 viser viser estim erede koncentrationer af forurenende stoffer i perkolat for en 
blanding af  klasse 2, 3 og 4 jord deponeret i jorddepotet. Disse væ rdier vil være de 
forventelige maksimale koncentrationer i overskudsvand. 
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Tabel 11.1: Forurenende stoffer i perkolat fra forurenet jord i jorddepot, /3/ 

 

 

 

 

 

Fortynding 

Udledning af 

overskudsvand fra opfyldning af de potet sker til Kronløbet. If ølge BEK nr. 1669/2006 kan 
der indregnes en blandingszone indenfor  hvilken,  der skal f astsættes lem pede 

Stof 

Estimeret perkolat for kl. 
2+3+4 jord indbygget i 

jorddepot 
(g/l) 

Bly CAS-7439-92-1 4,0 
Cadmium CAS-7440-43-9 0,58 
Chrom total CAS-7440-47-3 3,1 
Kobber CAS-7447-50-8 12,9 
Nikkel CAS-7440-02-0 22,6 
Zink CAS-7440-66-6 21,9 
Arsen CAS-7440-38-2 12,0 
Kviksølv CAS-7439-97-6 0,28 
Tin CAS-7440-31-5 11,1 
Benzen CAS-71-43-2 0,69 
Toluen CAS-108-88-3 3,50 
Ethylbenzen CAS-100-41-4 0,38 
Xylener  2,0 
Chloroform  
(trichlormethane) 

CAS-67-66-3 0,45 

1,1,1-Trichlorethan CAS-71-55-6 0,40 
Tetrachlormethan CAS-56-23-5 0,34 
Trichlorethylen CAS-79-01-6 0,35 
Tetrachlorethylen CAS-127-18-4 0,34 
Total cyanid - 0,10 
Naphthalen CAS-91-20-3 0,936 
Acenaphthylen  0,05 
Acenaphthen CAS-8-32-9 0,05 
Flouren  0,05 
Phenanthren  0,05 
Anthracen CAS-120-12-7 0,05 
Flouranthen CAS-206-44-0 0,097 
Pyren  0,05 
Benz(a)nthracen  0,05 
Chrysen/trihenylen  0,05 

Benzo(b/j/k)flouranthen 
CAS-207-08-9 
(k) 0,10 

Benzo(a)pyren CAS-50-32-8 0,01 
Indenø(1,2,3-cd)pyren CAS-193-39-5 0,01 
Dibenz(a,h)anthracen CAS-53-70-3 0,01 
Benzo(g,h)perylen CAS-191-24-2 0,01 
Sum 16 PAH - 0,10 
Kulbrinter C5-C10  9,56 
Kulbrinter C10-C25  44,2 
Kulbrinter C25-C40  12,56 
Kulbrinter C5-C40  55,4 
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miljømålsætning. Ved kanten af b landingszonen skal m iljøkvalitetskrav for forurenede 
stoffer være overholdt.  

 

Ifølge DHI rapporten ”Fortynding langs da nske kyster, juni 2006”, /7/,  er 
minimumsfraktilen (5%) af fortynding for Nordhavnen mellem 2.000 og 5.000 gange. 

 

I forbindelse med VVM-redegørelsen er der udført en modellering af opblandingsforholdene 
og fundet, at der indenfor en afstand af 200 m fra udledningspunktet for overskudsvandet fra 
opfyldning af depotet sker en opblanding på m indst 2000 gange af det udledte vand, /8/. Se 
figur 11.1. Det foreslås, at der definere s en blandingszone på 200 m  om kring 
udledningspunktet for overskudsvand fra depotet. 

 

 

 
 

Figur 11.1: Opblanding af det udledte vand fra opfyldning af depotet. Den relative 
fortynding er opgivet i %, /8/. Enhed på akserne er i meter. 

 

 

 

 

 

 



 69

Forslag til miljøkvalitetskriterier for recipient 

Københavns Komm une skal som  ansvarlig myndighed rette henvendelse til By- og 
Landskabsstyrelsen og bede om en vurdering af behovet for at udarbejd e miljøkvalitetskrav 
for de stoffer, der kan have betydning for miljøet. 

 

På baggrund af By- og Landskabsstyrelsens miljøkvalitetskriterier skal Miljøcenter Roskilde 
efterfølgende fastsætte miljøkvalitetskrav og evt. kortidskvalitetskrav. 

 

Ved vurdering af om den udledte koncentration i en udledning af det forurenede stof er uden 
betydning for det modtagende vandområde, kan det potentielle m iljøkvalitetskrav holdes op 
imod udledningens gennemsnitlige stofkoncentration.  

 

Hvis stofkoncentrationen kan forve ntes at va riere betydeligt over tid, bør udledningens 
forventede maksimale stofkoncentration holdes op imod et potentielt korttidskvalitetskrav. 

 

Stofkoncentrationen i overfladevandet vil vari erer m ed tiden, m en variationen elim ineres 
inden udledning til recipiente n, da overfladevandet udledes  via inddæmm et bas sin i 
jorddepotet. Det er derf or relevant at sa mmenholde den maksim ale stofkoncentration m ed 
det potentielle miljøkvalitetskrav. 

 

I nedenstående tabeller er de potentiell e kriterier sam menholdt m ed de es timerede 
koncentrationer af forurenende stoffer for perkolat. 

 

Tabel 11.2: Forurenende stoffer fra forurenet jord i perkolat, svarende til maksimal værdier 
i overskudsvand..  
Grøn baggrundsfarve angiver, at forholdet mellem perkolat/bassinvand og potentielt 
miljøkvalitetskriterie er mellem 1 og 10. 
Gul baggrundsfarve angiver, at forholdet mellem perkolat/bassinvand og potentielt 
miljøkvalitetskriterie er større end 10. 
 

Stof 

Potentielt  
miljøkvalitets  
kriterium 
(g/l) 

Perkolat, 
Kl. 2+3+4 jord  

(g/l) 

Perkolat / 
potentielt  
kriterium 

Bly 0,34 4,0 11,9 
Cadmium 0,2 0,58 2,9 
Chrom total 3,4 3,1 0,9 
Kobber 1 12,9 12.9 
Nikkel 0,2 22,6 113 
Zink 7,8 21,9 2,8 
Arsen 0,11 12,0 109 
Kviksølv 0,05 0,28 5,7 
Tin 0,2 11,1 55 
Benzen 10 0,69 0,07 
Toluen 10 3,50 0,35 

Ethylbenzen 10 0,38 0,04 
Xylener 10 2,0 2) 0,20 
Chloroform  
(trichlormethane) 

10 0,45 0,05 

1,1,1-Trichlorethan 2 0,40 0,2 
Tetrachlormethan 10 0,34 0,03 
Trichlorethylen 10 0,35 0,03 
Tetrachlorethylen 10 0,34 0,03 
Total cyanid 5 0,10 0,02 
Naphthalen 1,2 0,936 0,78 
Acenaphthylen 11 0,05 0,00 
Acenaphthen 0,38 0,05 0,13 
Flouren 0,84 0,05 0,06 
Phenanthren 0,15 0,05 0,33 
Anthracen 0,01 0,05 5,0 
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Flouranthen 0,1 0,097 0,97 
Pyren 0,005 0,05 10,0 
Benz(a)nthracen 0,001 0,05 50 
Chrysen/trihenylen 0,01 0,05 5,0 
Benzo(b/j/k)flouranthen 0,03 0,10 0,38 
Benzo(a)pyren 0,05 0,01 0,20 
Indenø(1,2,3-cd)pyren 0,002 0,01 5,0 
Dibenz(a,h)anthracen 0,001 0,01 10,0 
Benzo(g,h)perylen 0,002 0,01 5,0 
Kulbrinter C5-C10 200 9,56 0,05 
Kulbrinter C10-C25 2 44,2 22 
Kulbrinter C25-C40 2 12,56 6,3 
Kulbrinter C5-C40 200 55,4  0,28 
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Ved en m iljøkonsekvensvurdering sammenholdes kon centrationer af f orurenende stoffer i 
overfladevand m ed de  potentielle kriterier fo r de forskellige stoffer sam t fortyndingen 
indenfor opblandingszonen. Det kan konstateres, at kriterie rne overholdes m ed betydelig 
margin for alle stoffer med en fortynding på 2.000 gange. 

 

Miljøministeriet er i g ang med at udarbejd e en vejledn ing til BEK 1669/2006, der b l.a. vil 
indeholde retnings linjer for, hvord an m iljømyndigheden skal vu rdere behovet for at 
fastsætte nye m iljøkvalitetskrav. Retningslinjer ne har By og Landska bsstyrelsen sendt til 
flere kommuner, m en findes foreløbig kun som et udkast. I det følgende er der taget 
udgangspunkt i dette udkast. 

 

Det potentielle m iljøkvalitetskrav skal ifølge retningslinjerne holdes op imod udledningens 
gennemsnitlige stofkoncentration, idet den forventede fortynding um iddelbart efter 
udledningen til vandområdet kan indregnes. Giver dette en m argin med en faktor på m indst 
10, er der ikke behov for, at der fastsættes et generelt miljøkvalitetskrav. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående tabel er der ikke behov for at fastsætte generelle 
miljøkvalitetskrav. 

. 

Næringssalte 

Udledningsvand vil have en koncentration af  næringssa lte, som  tilf øres re cipienten. 
Næringssaltene stammer fra den indfyldte jord. Det vurderes, at koncentration af  
næringssalte i det inddæmmede bassin i jorddepote t ikke vil ændres væsentligt som  følge af 
udledning af overfladevandet til bassinet. 

 

Jord- og grundvandsforurening 

Deponering af forurenet jord i depotet vurderes ikke at m edføre for urening af jord og 
grundvand, da karteringsplads er forsyne t m ed faste belægninger og opsam ling af  
overskudsvand. 

 

Påfyldning af diesel v il ske m ed anvendelse af mobiltankan læg med et volum en på 2.000  
liter. Anlæ gget er standard for entrep renørmateriel, o g indrettet m ed spildbakke for 
opsamling af eventuelt spild. 
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FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL (I) 

Modtagekontrol 

Modtagelse og håndtering af jord på karteringspladsen vil ske efter følgende retningslinier: 

 

 Jordpartier, som modtages på karteringspladsen, oplægges i individuelle 
oplag, der tydeligt er markeret med dato for modtagelse samt identifikation 
af leverandøren af jorden. Der vil ikke blive modtaget jord med fri olie- 
eller kemikaliefase. 

 

 Jordpartier, som indeholder andet affald, sorteres med henblik på 
frasortering af affaldet. 
 

 Der gennemføres umiddelbart efter modtagelsen eller sortering af ikke-
kategoriseret jord den nødvendige prøvetagning og analyse af jorden iht.  
retningslinierne i bek. nr. 1479 af 12. december 2007, som hovedregel én 
faststofsanalyse pr. 120 tons af jord fra ikke kortlagte områder og én 
faststofsanalyse pr. 30 tons fra kortlagte områder. Efter aftale med 
anvisningsmyndigheden kan anden analysefrekvens benyttes.  

 

o Hvis kategoriseringen viser, at jordpartiet overholder kriterierne for 
allerede godkendte jordpartier på jorddepotets positivliste indbygges 
jorden i jorddepotet via dettes modtageaktivitet. 

 

o Hvis kategoriseringen viser, at jordpartiet ikke overholder kriterierne 
for allerede godkendte jordpartier iværksættes en karakteriseringstest 
af jordpartiet iht. retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsen. 

 

 Hvis karakteriseringstesten viser, at jordpartiet overholder 
jorddepotets modtagekriterier, søges jordpartiet optaget på 
jorddepotets positivliste. 

 

 Hvis karakteriseringstesten viser, at jordpartiet ikke overholder 
jorddepotets modtagekriterier, bortskaffes jorden til anden 
godkendt modtager efter gældende regler. 

 

 Fra sorteret affald opdeles i fraktioner. Beton, tegl og blandingsgods 
(blandinger af beton, tegl og mørtel) betragtes som en fraktion egnet til 
nedknusning. Træaffald - undtaget trykimprægneret og behandlet træ – 
samt træstød betragtes som en fraktion egnet til nedknusning. 

 

Kontrolprocedurer og registreringer 

Forhold som bliver kontrolleret ved modtagelse af fremgår af tabel 12.1. 
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Tabel 12.1 Kontrol af jord ved modtagelse 

 

Kontrol Metode Aktion ved  
uoverensstemmelse 

Det kontroller es, at der  foreligg er den  
nødvendige dokumentation  fra 
producenten/leverandørens sid e om 
historik, matr ikelnr samt kontrol af at 
jorden er deponeringsegnet 

Kontrol af dokumenter Afvisning af jordparti 

Visuel kontr ol ved  
indvejning 1) 

Afvisning af læs og 
afvisning registreres 

Visuel kontr ol ved  
aflæsning på tip 

Afvisning af læs og 
afvisning registreres 

Følgende kontrolleres 

 At jorden svarer til det deklarerede 
 At den forurenede jord ikke 

indeholder stoffer, der gør det til 
farligt affald/blandet affald Stikprøveanalyse Afvisning af læs og 

afvisning registreres 

 
1)  Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem jorden og dens dokumentation 

gennemføres ikke yderligere kontrol, men hele lægget afvises. 
 

By og Havn vil foretage følgende registreringer for modtagne mængder 

 

 Mængder 
 Dato for modtagelse 
 Karakteristika 
 Oprindelse 
 Producent  
 Leverandør 
 Antallet af og begrundelser for afvisning af jorden samt leverandøren 
 Antal og resultateter af stikprøvekontroller og kontrolsorteringer 

 

By og Havn vil derudover foretage følgende registreringer:  

 

 Fraførte mængder af knuste materialer til genanvendelse 
 Fraførte mængder af affald 
 Dato for nedknusning af materialer 
 Karakteristika 

 

Meteorologiske data 

By og Havn vil løbende indsam le m eteorologiske data i forbindelse m ed jorddepotet for 
deponeringsegnet jord. Disse data vil tillige blive brugt for vurdering af nettonedbøren. 

 

Overfladevand 

Der udtages kvartalsmæssige prøver af  overfladevand i opsam lingsbassin efter 
olieudskillere, men før udledning til bassin i jorddepotet. 

 



 74

Forslag til analyseparametre er vist i tabel 12.2. 
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Tabel 12.2 Forslag til kontrolparametre i egenkontrolprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinstruks og beredskabsplan 

For at s ikre en forsv arlig drift af  karte ringspladsen vil By og Havn udarbejde en 
driftsinstruks indeholdende driftsprocedurer ti l internt brug for personale på virksomheden. 
Formålet med driftsinstruksen er at klarlæ gge ansvarsforholdet m ed karteringspladsens 
driftsledelse og at redegøre for driftsrutin erne på pladsen, således at vilkårene i 
miljøgodkendelsen er overholdt. 

 

Herudover vil By og Havn udarbejde en beredskabsplan med nødprocedurer til håndtering af 
eventuelle uheld. 

Stof Overskudsvand 

Suspenderet stof X 

Ammonium-N X 

Nitrogen, total X 

Nitrat X 

BI5 X 

pH X 

Iltmætning X 

Bly X 

Cadmium X 

Chrom X 

Kobber X 

Zink X 

Arsen X 

Kviksølv X 

Tin X 

Nikkel X 

Flouranthen X 

Benz(b+j+k)flouranthen X 

Benz(a)pyren X 

Dibenz(a,h)anthracen X 

Iibenz(a,h)anthracen X 

Benz(a)antracen X 

Olie C5-C10 X 

Olie C10-C25 X 

Olie C25-C35 X 



 76

 

Driftsinstrukser og beredskabsplan vil blive udarbejdet på baggrund af miljøtilladelsen. 

 

Vedligeholdelse af miljøbeskyttende systemer 

Under driftsperioden består de miljøbeskyttende systemer af: 

 

 Ledningsanlæg til opsamling af overfladevand 
 Belægning 
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Systemerne vil blive overvåget og vedligeholdt , således at de under depotets driftsperiode 
sikrer, at depotet ikke udgør nogen miljøfare for omgivelserne 

 

 Der vil blive foretaget kontrol med ledningssystemer 
 Der vil blive foretaget inspektion af brønde efter behov 
 Der vil blive foretaget halvårlig inspektion og tømning af sandfang og 

olieudskillere  
 Der vil blive foretaget spuling og service af ledninger efter behov 
 Belægninger inspiceres og repareres efter behov 

 

Indberetning 

En gang om året skal indsendes en opgør else til tilsynsm yndigheden m ed følgende 
oplysninger: 

 

 Modtagne mængder jord (tons) 
 Producerede mængder knust materiale (tons) 
 For hver type affald inkl. forurenet jord: afleverede mængder og 

afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAK-kode 
 Oplag af råvarer pr. 1. januar (tons) 
 Oplag af knust materiale pr. 1. januar (tons) 
 Oplag af affald pr. 1. januar 
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OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRELSER OG UHELD (J) 

Etablering af karteringsplads 

Anlæg af karteringsplads er et traditionelt stykke anlægsarbejde. Uheld kan inkudere spild af 
brændstof eller hydraulikolie. Da uheld sker på land, ka n spildet nem t opsa mles og 
bortskaffes. 

 

Drift af karteringsplads 

Aktiviteterne består i opstakning af jordpartier, udtagning af analyser, mekanisk sortering af 
jord samt nedbrydning af træ og brokker.  

 

Uheld, som kan påvirk e miljøet, vedrører modtagelse af  farligt affald eller af fald med f rie 
faser af olie og/eller kemikalier. U held im ødegås ved gran skning af historik samt visuel 
kontrol af modtagne materialer. 
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VIRKSOMHEDENS OPHØR (K) 

Nedlukning og efterbehandling 

Karteringspladsen påtænkes afsluttet i forbi ndelse med nedlukning af jorddepotet. Pladsen 
ryddes for alle oplagte affaldstyper. Belægninge r efterlades eventuelt for anden anvendelse 
af arealet. 

 

Efter nedlukning vil afløb fra opsam lingsbassin afspærres og der v il blive ansøgt og 
etableret ny afledning til recipienten. 
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IKKE-TEKNISK RESUMÉ (L) 

By og Havn planlægger etableri ng af en karteringsplads i forbindelse m ed jorddepot for 
deponeringsegnet jord i Københavns Nordhavn.  

 

Karteringspladsen vil dække et areal på ca. 3 ha m ed kapacitet på ca. 0,4 m io m3 forurenet 
jord pr. år. Pladsen etableres i tilknytni ng til m odtageanlægget for jorddepotet for 
deponeringsegnet jord. 

 

På karte ringspladsen u dlægges jor dpartier til udtagning a f jordprøver  til ana lyse sam t 
karakterisering efter deponeringsbekendtgørel sens anvisninger. Endvidere behandles 
jordpartier ved frasortering af andet affal d. Beton, tegl og træ oplagres til nedknusning for  
genanvendelse. Der foretages ikke permanent oplagring på karteringspladsen 

 

Det forventes, at karteringspladsen er færdigetableret i 2011 er i drift de næste 10-12 år. 

 

Adgang til karteringspladsen sker fælles m ed adgang til jorddepotet for deponeringsegnet 
jord. 

 

Karteringspladsen etableres m ed fastbe lægning i f orm af  asfalte ret p lads m ed 
overfladevandsopsamling ved rendestensbrønd e. Overfladevandet passere sandfang og 
olieudskiller inden udledning til recipienten via bassin i jorddepotet . 

 

Den miljøtekniske beskrivelse indeholder alle oplysninger,  der er nødvendige i forbindels e 
med ansøgning om virksomhedsgodkendelse efter miljøbekyttelseslovens kapitel 5. 
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Bilag D 
 
Supplerende oplysninger til ansøgning 
 
Vedligeholdelse af maskinel foregår på serviceareal og maskinhallen.  
 
Oplag og påfyldning af brændstof foregår på olie og miljøpladsen, som har en belægning af beton og afløb til 
sandfang og olieudskiller type I. 
 
Herudover vil der ske påfyldning af diesel på entreprenørmateriel fra mobile godkendte entreprenørtanke. 
Denne påfyldning vil ske i depotet ved arbejdsstedet. 
 
Vand fra vaskepladsen ønskes udledt sammen med det øvrige overfladevand. Vaskepladsen anvendes til 
spuling af lastbiler og entreprenør materiel, som er blevet tilsvinet med jord fra kørsel i depotet. Der forventes 
ikke anvendt sæbe eller andre tilsætningsmidler. Vaskevandet vil således indeholde jord fra jorddepotet 
samt oliefilm fra bilerne. Da vaskevandet kan indeholde olier og da dette kan være emulgeret (spuling 
foregår med højtryksrenser) er der indsat sandfang og olieudsiller af type I. 
 
Energianlæg til opvarmning vil være baseret på olie eller F-gas. Anmeldelse af olietank eller gastank vil ske i 
forbindelse med byggeansøgning for administrationsbygningen. Oliebeholder vil være en godkendt tank på 
maks. 1800 ltr. Gastank vil være en godkendt tank på maks. 1000 kg opstillet jf. tekniske forskrifter for F-gas. 
 
Serviceareal. Serviceareal anvendes af såvel jorddepot som karteringsplads. Service arealet består af en 
asfaltbelagt plads samt en maskinhal med betongulv. Arealet benyttes til servicering af virksomhedens 
materiel, herunder svejsearbejde og reperationsarbejder. Oliearbejde vil kun foregå, hvor der er 
betonbelægning. Service arealet anvendes endvidere skibscontainere til oplag og bearbejdning af mindre 
mængder af byggematerialer, som måtte skulle anvendes i dirftsperioden. Endelige anvendes maskinhal til 
parkering af maskiner og oplag af salt til glatførebekæmpelse. 
 




