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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Afværgeanlæg på
Ragnhildgade 1
Det er glædeligt at der er kommet påbud om oprensning af den kraftigt
forurenede undergrund ved Ragnhildgade 1. Det er særligt
betryggende, at Center for Miljø sørger for at udstede påbud om
oprensning, når det viser sig nødvendigt.
Dog er det ærgerligt at de tilgrundliggende rapporter og
kommunikationer nævnt I afsnittet “Sagens behandling” ikke er
medtaget I høringsmaterialet. Det besværliggør muligheden for at
indgive et velkvalificeret høringssvar. Det er desværre generelt
tilfældet I meget af det offentlige høringsmateriale. Det ville være
hensigtsmæssigt at lægge dette ud med høringsmaterialet fremover
ved andre høringer, og I dette konkrete tilfælde eftersende dem til os.
Vi er klar over at de kan have en meget teknisk karakter.
Med hensyn til analyser af rensningen, vil det være hensigtsmæssigt at
der på same tid foretages analyser af det oppumpede forurenede vand
og analyser af det rensede og iltede vand, således at man kan præcist
vurdere rensningens effekt. Hvis tidligere analyser benyttes og
sammenstilles med en nutidig analyse efter rensning, kan dette skabe
misvisende analyseresultater, og rensningseffektiviteten kan blive
mistolket. Der bør altså laves hyppige og løbende analyser af det
oppumpede vand før og efter rensning. Dette mener vi ikke fremgår
klart af høringsmaterialet.
I dette konkrete tilfælde ville det også være hensigtsmæssigt at der
foretages beregninger og simuleringer af effekten af oppumpning og
reinfiltration sammenholdt med gennemstrømshastigheder, lokal
geologi og hydrogeologi. Da det ikke kan undgås at
grundvandsstanden vil sænkes lokalt, bør der også foretages
beregninger af grundvandssænkningens udbredelse. Dette vil være
nødvendigt for bedre at kunne overvåge og monitere de faktiske
forhold, skulle det vise sig at forholdene er væsentlig anderledes end
antaget. Det er muligt at dette allerede er foretaget, men ud fra de
givne oplysninger ifm. høringsmaterialet, og de manglende
baggrundsrapporter, kan vi ikke se at det er tilfældet. Vi er klar over,
at pejlebrønde og monitoreringsbrønde vil være med til at overvåge
situationen, men det vil være hensigtsmæssigt at foretage beregninger
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og simuleringer inden anlægget er I fuld drift, så det er muligt at på
forhånd estimere situationen I undergrunden.
Da høringsmaterialet allerede beskriver at der I området ikke er en
homogen undergrund, og yderligere kraftig forurening findes I
nærheden, samt at vigtige indvindingsområder også findes I nærheden,
vil det være yderst hensigtsmæssigt at foretage simuleringer og
beregninger inden anlægget sættes I drift. Det skal også præciseres, at
alt det oppumpede og forurenede vand skal renses uanset om det ledes
til kloak eller reinfiltreres.
Med venlig hilsen
Kim Christensen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
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