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Bilag 3 - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til
oprensning af regnvandsbassin
Københavns Kommune meddeler hermed dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage oprensning, samt
fremadrettet regelmæssigt vedligehold af regnvandsbassin beliggende
ved Amagermotorvejen ud for Kalvebod Miljø Center, matr.nr. 7000a
Sundby Overdrev, København.
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Afgørelsen om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er
godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019.
Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 3.
Dispensationen er betinget af en række vilkår, der kan ses nedenfor.
Betingelser
Det er betingende for denne dispensation, at
1. Arbejdet skal ske i perioden fra 1. september til 1. marts af
hensyn til dyrelivet i søen.
2. Det oprensede sediment håndteres efter reglerne om forurenet
jord.
3. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i jeres
ansøgning og efterfølgende mailveksling.
4. Det fremtidige vedligehold af regnvandsbassinnet følger
Vejdirektoratets retningslinjer, som beskrevet i ansøgningen.
5. Dispensationen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
6. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år
fra i dag.
Ansøgers oplysninger
Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning af 8.
februar 2019, samt efterfølgende mailveksling. I ansøger på vegne af
jeres klient, Vejdirektoratet.
I oplyser i ansøgningen, at Vejdirektoratet som led i vedligeholdelse
af deres tekniske afvandingsanlæg ønsker at oprense
regnvandsvandsbassinet for aflejret sediment.
Vand og VVM

I oplyser desuden, at Vejdirektoratet ønsker at sikre den fremtidige
drift af regnvandsbassinet, og har i den forbindelse udarbejdet forslag
til fremtidigt vedligehold i form af en plejeplan, som er beskrevet i
ansøgningen.
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Beliggenheden af regnvandsbassinet fremgår af luftfoto herunder.

Besigtigelse
Teknik- og Miljøforvaltningen ved Center for Miljøbeskyttelse har
den 22. februar 2019 besigtiget området og konstateret, at
regnvandsbassinet har et areal på ca. 900 m2. Det er et teknisk
vejbassin, som modtager vejvand fra Amagermotorvejen. Bassinet er
beliggende ved foden af vejskråningen af Amagermotorvejen og i
direkte forbindelse til opfyldningspladsen ved Kalvebod Miljøcenter.
Vandet i bassinet havde en grålig farve og var helt uklart. Størstedelen
af vandfladen var tilgroet med tagrør. Naturværdien vurderes at være
dårlig. Bassinet er omgivet af fletværkshegn og en naturlig
bevoksning af pil og birk, som vurderes til at have en alder på op til
20-25 år. På grund af randbevoksningens alder vurderes det for
usandsynligt, at der har været foretaget løbende pleje af anlægget.
Andre kilder om områdets biologi
Der findes ikke andre registreringer af naturforholdene omkring
regnvandsbassinet i kommunens arkiver, eller i de databaser, som
kommunen har adgang til.
Kortmateriale
Ved gennemgang af historiske kort og ortofotos (1945-2018) ses det,
at området er opfyldning på tidligere havbund. Regnvandsbassinet og
Amagermotorvejen er synlig på luftfoto fra 1995, hvilket stemmer fint
overens med oplysningerne om at anlægget er etableret i 1988. Der er
ingen tydelige tegn på, at området har været plejet gennem perioden.
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Andre planforhold eller beskyttelsesinteresser
Området er omfattet af fredningen Kalvebodkilen, samt udpeget som
område med naturbeskyttelsesinteresser i Københavns Kommunes
kommuneplan 2015.
Begrundelse for tilladelsen
Oprensning er en del af almindelig vedligeholdelsespraksis for
sådanne tekniske anlæg. Imidlertid vil disse bassiner, som andre
anlagte vandhuller og søer blive omfattet af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om beskyttet natur, når der har indfundet sig et naturligt
dyre- og planteliv.
Når oprensning ikke har været en del af en hyppig tilbagevendende
praksis, så kræves der en dispensation fra naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om beskyttet natur. Ved dispensationsbehandlingen
tages der hensyn til det formål, som bassinet er anlagt til.
I det konkrete tilfælde er det vurderingen, at der ikke har indfundet sig
et plante- og dyreliv, som der skal tages særligt hensyn til ved en
oprensning som det ansøgte. Denne vurdering er truffet på baggrund
af iagttagelserne af de aktuelle naturforhold ved besigtigelsen, en
gennemgang af tilgængelig viden om naturen i området, samt en
gennemsyn af luftfotos fra området.
Det er vores vurdering, at en oprensning af regnvandsbassinet og et
fremtidigt nænsomt vedligehold af de omkringliggende arealer vil
medføre bedre naturforhold, og dermed forbedrede levestedsvilkår for
både insekter og vegetation.
Større oprensningsarbejder i regnvandsbassinet vil også fremadrettet
kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om
beskyttede naturtyper.
Konsekvensvurdering
Københavns Kommune har vurderet ansøgningen i henhold til
bekendtgørelse nr. 1240 af 24. oktober 2018 om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte ligger umiddelbart udenfor det internationale
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område nr. 143) Vestamager
og havet syd for. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets
arter og naturtyper vurderes at være uvæsentlig eller af underordnet
betydning, dels på grund af projektets ringe størrelse, afgørelsens
vilkår, samt områdets isolerede beliggenhed.
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Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)
Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter må
kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af
direktivets bilag IV. Dette gælder bl.a. spidssnudet frø og stor
vandsalamander. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ
betydning for bilag IV arter, idet området ikke vurderes at være et
egnet levested for disse arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at
have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.
Klagevejledning
Afgørelsen kan af de klageberettigede, jf. lovens §§ 86 og 87,
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter den er
meddelt. Lokale foreninger og organisationer kan kun klage, hvis de
har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Eventuel klage indsendes via Klageportalen, som findes via link på
forsiden af www.nmkn.dk. Teknik- og Miljøforvaltningen får
automatisk besked om at der er indgået en klage.
Rettidig klage har opsættende virkning, hvilket indebærer, at
tilladelsen, i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, ikke må
udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen modtager orientering om
en klage, vil jeg orientere nærmere herom.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling
af klagen, at klageberettigede indbetaler et gebyr til Miljø- og
Fødevareklagenævnet (900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
andre). Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljøog Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Dispensationen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt
der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Ansøger kan indbringe afgørelsen for domstolene. Det skal ske inden
6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag.
Andre tilladelser
Da projektet indebærer oprensning af et vandområde med konstateret
forurenet sediment, kan der være krav til håndtering af det opgravede
materiale. Det fremgår af jeres ansøgning, at I er bekendt med
procedurerne vedrørende bortskaffelse til myndighedsgodkendt
jordmodtager.
Vedrørende muligheden for anvisning af en vejmatrikel, hvor
sedimentet kan afvandes/tørres før bortskaffelsen, så bedes I rette
henvendelse til jordforurening@tmf.kk.dk.
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Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager ikke
ansøger fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af
anden lovgivning.
Med venlig hilsen
Linnea Fosdal Stern
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