Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00821
Ref. PALET/MARBA
Dato: 13.11.2018

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Støjvold ved Motorring 4

Virksomhedens adresse

Snubbekorsvej 1, 2620 Albertslund

CVR nummer

66137112

Virksomhedstype

5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t

Tidspunkt for tilsynet

25.10.2018

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn

Varsling af tilsynet

13.09.2018

Deltagere fra virksomheden

Birte Kvamm, Lars Bertholdt, Flemming Henriksen

Øvrige deltagere
Tilsynet udført af
Tilsynet omfattede

Materiale udleveret

Patrik Leth Jørgensen
Marianne Bager
Gennemgang af boringsinstallationerne som følge af
kampagne
Gennemgang af årsrapport
Et grundvandspotentiale kort, hvor støjvoldene er
indtegnet.
En tværprofil af udgravningen, med afbildning af drænrør
ved placering af slagge.
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Foto af placeringen af støjvoldene (De røde streger) og de benyttede
grundvandsboringer (De gult markerede boringsnumre).

Aktuelle moniteringsboringer:
Opstrøms
DGU: 200.1458
Nedstrøms
DGU: 200.6594
DGU: 200.4221

2

Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser
afstedkommet af nærværende tilsyn.
Dato

Type

28.06.2013

Kontrol og vedligeholdelse af boringer

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Det var uafklaret om brønde, boringer og
målerskabe blev efterset i henhold til
miljøgodkendelsens vilkår 3.14. da kontrol og
vedligeholdelse overgik til HOFOR.
Albertslund Kommune blev derfor bedt om at
sikre den løbende kontrol og vedligeholdelse
udføres i henhold til vilkår 3.14.
Status 2018: Der er siden tilsynsrapporten i
2013 blevet taget perkolatprøver hvert kvartal,
som følge af vilkår 3.14. Vilkåret vurderes derfor
efterlevet.

Indberetninger om egenkontrol.
Miljøstyrelsen kvitterer hermed for den 14. juni 2017 at have modtaget årsrapport for
egenkontrollen gennemført for Albertslunds Kommune i perioden januar 2015 til
januar 2017.
Alle boringer både opstrøms og nedstrøms viser værdier under kravene for
grundvandskvalitetskravene. Dog har Asen et enkelt udsving med en overskridelse i 2014,
samt ledningsevnen, der er konstant overskredet grænseværdierne.
Samlet konkluderes, at støjvoldene ikke bidrager til øjeblikkelig forurening af grundvandet.
Egenkontrollen viser, at mængden af perkolat i de to brønde, der er lokaliseret
direkte i perkolatet, har mængder, der er langt mindre end det beregnede. Men
målinger fra boringer både opstrøms og nedstrøms, viser at dette ikke har nogen
egentlig virkning på den samlede mængde perkolat i grundvandet.

Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.
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Liste over gældende afgørelser:
- Revurdering af MILJØGODKENDELSE STØJVOLDE VED MOTORRING 4 Kontrolprogram for overvågning af grundvand og perkolat. 3. oktober 2007

Gennemgang af miljøforhold

Brønd øst ved fodboldbane

Drænet er næsten tørlagt, der er ikke
meget afledning af vand.

Pumpebrønden er forsvarligt tillukket dog uden lås, men der kræves brøndhægter.
Pumpen blev ikke testet, men det fortælles at den virker efter hensigten.

Pumpebrønd vest

Væggen er våd af vand fra drænet.
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Pumpebrønd vest ligger placeret under luftledninger og i kanten af golfbanen. Her
var dækslet ikke aflåst men kan åbnes med hægter. Det var tydeligt at se, at der løb
vand til brønden fra drænet under volden. Målerskabet var aflåst.

Kontrolboring, snubbekorsvej 23, DGU 200.1458
Opstrøms kontrolboring placeret i en aflåst garage på Snubbekorsvej 23. Boringen
blev ikke ført tilsyn med, da garagen var aflåst og den private ejer af garagen ikke var
hjemme under tilsynet.
Billedet er fra 2013, og det er blevet aftalt med Albertslund Kommune, at de senere
fører tilsyn med boringen og tjekker for pejlepunkt og DGU-nummer, samt sender
billeder til Miljøstyrelsen.

Nyetableret kontrolboring, DGU
200.6594
Nyetableret kontrolboring ved det nye vådområde. Denne boring var aflåst og havde
prop på selve boringen. Der mangler dog både DGU-nummer og pejle mærkning.
Albertslund Kommune bedes snarest muligt få fuldt op på dette, som følge af
gældende regler i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på
land. BEK nr. 1260 af 28/10/2013.
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Kontrolboring Egelundsparken, DGU
200.4221

Fastmonteret pumpe.

Kontrolboring ved Egelundsparken, er aflås med tungt dækslet. Der er ikke noget pejle punkt
da, der er en fastmonteret pumpe. Der mangler dog stadig DGU-nummer, som Albertslunds
Kommune skal følge op på. Pumpen er heller ikke funktionsdygtig og skal enten undergå
reparation eller udskiftes. Albertslunds Kommune vil undersøge, hvor ansvaret for pumpen
ligger, og se til, at den bliver fuldt funktionsdygtig således, der kan tages prøver til analyse
inden årets udgang.
Sikkerhedsstillelse
Ikke relevant

Opsummering:
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
1. Boringerne skal påsættes lokalitetsoplysninger og pejlepunkter. Mærkater kan
eventuelt indhentes hos Jupiter/Geus.
2. Boringen i privat garage skal tjekkes for, om den er udstyret med DGU-nummer
og pejlepunkt. Der ud over vil Miljøstyrelsen gerne have tilsendt et nyt billede af
boringen både med og uden boringsdækslet.
3. Pumpe DGU: 200.4221 ved Egelundsparken er defekt. Dette har gjort, at der
ikke er udtaget prøve i hverken 2017 eller 2018. Der skal udtages prøver til
analyse.
Ovennævnte punkter skal være overholdt inden 31. december 2018.
Der gøres opmærksom på, at fristen for indberetning af årsrapport er 1. april hvert
andet år. Dermed vil næste årsrapport skulle indberettes senest 1. april 2019.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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