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Afgørelse
VVM screening af ændringer af projektet om opgradering af Rostadion på Bagsværd Sø
Gladsaxe Kommune modtog 13.11.2017 jeres ansøgning om at foretage visse ændringer i projektet for den ønskede opgradering af Rostadion på Bagsværd sø. Ændringerne er omfattet af
bilag 2, pkt. 13a i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. (Ændringer
eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt).
I forbindelse med projektering og detaljering af projektet Danmarks Rostadion på Bagsværd
Sø, ønsker bygherre at foretage visse ændringer i forhold til det grundlag, som er fastlagt i
VVM-redegørelsen ’Opgradering af Rostadion på Bagsværd Sø’ fra nov. 2014.
1. Ændret afvandingsmetode for opsuget sediment fra søen
Som en del af projektet skal der fjernes sediment fra søbunden i søens vestlige ende. I VVMredegørelsen er det beskrevet, at afvanding af sedimentet skal ske uden brug af flokkuleringsmiddel, men at det skal undersøges, om det konkrete sediment egner sig til at kunne afvandes
på denne måde. Et flokkuleingsmiddel har den virkning, at sedimentet samler sig i klumper,
hvilket hindrer en tilstopning af de geotekstilposer, som anvendes til afvanding af sedimentet.
Undersøgelser af sedimentets sammensætning viser imidlertid, at det vil være nødvendigt for
afvandingsprocessen at benytte flokkuleringsmiddel. Bygherre ønsker derfor en ændring i
VVM-tilladelsen på dette punkt for at kunne gennemføre processen med at drive vandet ud af
sedimentet, som pumpes op fra søbunden. Brugen af flokkuleingsmiddel ændrer ikke på VVMredegørelsens øvrige vilkår om at rejektvand og afvandet tørstof skal henholdsvis ledes til kloak og bortskaffes til godkendt modtager. Tidligere fremsendt rapport viser de forsøg, der er
udført af sedimentet, samt Rambølls vurderinger om de ændrede sedimentmængder.
2. Ændrede mængder af sediment og fast bund
I VVM redegørelsen er det estimeret, at der vil skulle bortskaffes ca. 1000 m³ materiale fra
søbunden, heraf 322 m³ fast bund. Dvs. 678 m³ sediment og 322 fast bund. Nye beregninger
viser imidlertid, at der i stedet vil være tale om ca. 4.000 m³ sediment og 1.500 m³ fastbund.
Bygherre søger derfor om tilladelse til at fravige VVM-redegørelsen på dette punkt. Der vil således være tale om en forøget mængde materiale fra søbunden til bortskaffelse på hhv. ca.
3.322 m³ sediment og 1.178 m³ fast bund.
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3. Ændret opgravningsmetode for fast bund
I VVM redegørelsen er det forudsat, at den faste bund fjernes med skæresuger, som det er
tilfældet med sedimentet. Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at det ikke er teknisk muligt
at anvende skæresugeren til dette formål. Bygherre ansøger derfor om i stedet at afgrave den
faste bund med en gravko, som står på land og graver under vandoverfladen ved at række gravearmen ud i søen. Afgravningen af den faste bund vil ske umiddelbart efter sedimentfjernelsen, og spredning af sediment og fast materiale til vandet i resten af søen vil begrænses af det
opsatte gardin.
4. Ændret baneplacering
Robanernes fremtidige placering er fastlagt i VVM-redegørelsen. Bygherre ønsker at forskyde
robanerne med ca. 10 meter i vestlig retning. Den ændrede baneplacering giver ikke i sig selv
anledning til ændringer i de sedimentmængder der skal fjernes i målområdet. Dette skyldes,
at det under alle omstændigheder vil være nødvendigt at fjerne sedimentet af hensyn til arbejdet med udgravning af den faste bund. Parallelforskydningen af banen med 10 meter mod
vest medfører heller ikke, at der skal udgraves mere af den faste bund. Der ændres ikke på
udformning af brinker og terrænforhold beskrevet i VVM’en.
5. Ændret bortkørsel af jord og sedimentrester
Efter aftale med Naturstyrelsen, som ejer det areal hvor der foretages afgravning på land, kan
jord og sedimentrester bortkøres gennem skoven via skovvejen ’Søvej’, i stedet for villavejene
Arveprins Knuds Vej og Skovbrynet. Naturstyrelsen fastsætter i forbindelse med kørsel regler
for hvornår og hvordan der køres gennem skoven. Bygherre ønsker dog at fastholde muligheden for at bortkøre ad villaveje, som beskrevet i VVM’en, hvis der mod forventning opstår et
behov for dette.
Afgørelse
Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af de ønskede ændringer af projektet og vurderer, at de ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Ændringerne af projektet kan derfor gennemføres
uden supplerende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen.
Begrundelsen fremgår af vedlagte screeningsskema.
Afgørelsen vil blive offentliggjort 19.12.2017 på kommunens hjemmeside: gladsaxe.dk/vvm
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før de nødvendige tilladelser kan udstedes. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
I kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I kan kun klage over retlige forhold i sagen, det vil sige spørgsmål om overholdelse af miljøvurderingslovens regler om behandling af VVM-sager.
Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort den 19. december 2017.
I klager via klageportalen, som I finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor I logger på
med NemID. I søgefeltet, skal I skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og
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”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i
Klageportalen.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at I indbetaler
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Når
nævnet har modtaget klagen, sender de en opkrævning på gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet begynder først at behandle klagen, når de har modtaget gebyret.
Gebyret betales tilbage, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
• I får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan desuden beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klageren
trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent.
Hvis I vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det, inden der er gået seks måneder,
fra I har modtaget besked om afgørelsen.

Bilag:
Screeningsskema af 12.12.2017

Med venlig hilsen

Anders Christiansen
Arkitekt, byplanlægger
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