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Kommentarer til SWECO’s miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter
På borgermøde den 23. september 2020 vedrørende nævnte lokalplansforslag med tilhørende
miljørapporter mv. fremførtes der er række spørgsmål/svar, der i betydeligt omfang omhandlede indholdet
af den af SWECO udarbejdede miljøkonsekvensrapport. Rapporten opstiller en samlet vurdering af de
miljømæssige konsekvenser ved anlæg og drift af det planlagte projekt Vejlands Kvarter på Amager Fælled.
Spørgsmålene drejede sig blandt andet om Miljørapportens vurdering af projektets ødelæggelse af floraen
og faunaen på byggegrunden og den afledte negative påvirkning af naturen på den øvrige del af Amager
Fælled. Ikke mindst når det drejer sig om fredede padder og beskyttede fuglearter. SWECO henviste på
borgermødet flere gange til, at man havde forventninger om dispensationer for gennemførelse af
foranstaltninger for at kunne leve op til national- og/eller EU-lovgivning samt internationale
naturbeskyttelseskonventioner på områderne.
På borgermødet blev der er også stille spørgsmål fra borgerne om Miljøkonsekvensrapportens vurdering
af den trafikale belastning til/fra bebyggelsesområdet og det omliggende vejnet. Det var her særdeles
tankevækkende, at Københavns Kommune på borgermødet kunne oplyste, at en dækkende trafikløsning
for Vejlands Kvarter nok havde lange udsigter.
Endelig blev der på borgermødet også stillet kritiske spørgsmål i forhold til Miljøkonsekvensrapportens
foreslåede afværgeforanstaltninger i forhold til det faktum, at det planlagte byggeri ligger på en af
Københavns mest forgiftede grunde. Der blev på borgermødet heller ikke tid til at tage en fyldestgørende
debat om dette emne, hvorfor Amager Fælleds Venner her vil uddybe vores viden og holdning til dette
emne.

Jordforureningen på byggegrunden
Som kendt af alle, planlægges Vejlands Kvarter opført direkte oven på en tidligere meget stor losseplads på
Amager Fælled. Lossepladsen var i årene efter 2. verdenskrig og indtil den blev lukket i 1974 aflæsningssted
for alle former for affald fra København og omegn. Det drejede sig om organisk affald fra husholdninger,
institutioner, hoteller og fra handels- og butikslivet. Dertil kom betydelige mængder af bygge-, anlægs- og
indboaffald, og virkeligt store mængder af alle former for affald fra industrien og
produktionsvirksomhederne på Amager, i København og fra omegnsområder. Der var her tale om virkeligt
farligt og giftigt affald. Det var affalds- og restprodukter fra Superfos’ på Amager Strandvej, der
producerede kunstgødning og datidens overordentligt giftige sprøjtemidler til jordbruget samt kemiske
rensningsmidler af forskellig art til følgeindustrien mv.. Der var de overordentligt giftige og
sundhedsskadelige affaldsprodukter fra Amagers to store malings- og lakindustrier Sadolin & Holmblad og
Dyrup (kendt fra malersyndrom) og medicinalfirmaet Dumex, der producerede lægemidler, hvor både
giftige tungmetaller samt stærke kemiske hjælpestoffer til sundhedssektoren var del af affaldsprodukterne.
Fra Sojakagefabrikken på Islands Brygge var der dagligt dumping til lossepladsen af betydelige mængder af
reststoffer af giftige opløsningsmidler, der anvendtes på det tidspunkt, samt af vedhængende tungmetaller

fra de importerede proteinråvarer fra mange forskellige lande i verden. Også den store fabrik Nordisk Fjer
på Østerbro med import fra Østen af rå dun og fjer, kemisk rensning af råmaterialet (med bl.a. afblegningsog blødgøringsmidler af datidens art) var storleverandør af giftigt og farligt affald til lossepladsen, hvor alt
bare blev hældt ud uden kontrol af nogen art.
Ud over de nævnte eksempler på store fabrikker, der dumpede deres affald på Amager Fælled, var der hele
underskoven af mindre virksomheder med imprægnering af trævarer og tømmer, galvanisering af metaller,
plade- og metalindustrien, håndværkerværksteder af alle slags, trykkerier, aluminiumindustri, renserier og
private giftdepoter, der alle dumpede affald på fælleden.
Al dumpningen foregik i ”løs vægt”. Næsten dagligt var der selvantændelser i de mest brændbare
materialer på lossepladsen, hvorfor Københavns Brandvæsen fra Markmandsgade havde fast arbejde på
lossepladsen i mange år.
Ved lossepladsens lukning i 1974 og i årene efter er der periodisk lagt jord oven på lossepladsfyldet for at
sikre, at mennesker og dyr ikke uforvarende kommer i kontakt med affaldet. Det er skønnet, at der
sammenlagt under hele byggegrunden ligger henimod 1 mio. m3 giftigt og farligt affald, som
byggeprojektet skal forholde sig til. Med lossepladsfyldets sammensætning og karakter siver der
permanent yderst giftige gasarter og luftbårne farlige cyanid- og klorholdige giftstoffer op til overfladen og
til atmosfæren. Blandt disse luftbårne giftstoffer er vinylklorid decideret kræftfremkaldende. Samme
sortiment af farlige og giftige stoffer findes i grundvandet under hele området, hvilket
Miljøkonsekvensrapporten også fastslår.
I henhold til Miljøkonsekvensrapporten bygger SWECO sine vurderinger på målinger af de udsivende
gasarter og luftbårne farlige kemiske forbindelser, samt på resultater fra prøveudtagninger i jordbund og
lossepladsfyldets beskaffenhed på byggegrunden. Der er endvidere gjort iagttagelser vedrørende
lossepladsfyldets sætningsgrad. Alle disse iagttagelser er grundlag for forslag til afværgeforanstaltninger,
for at mennesker uden eller kun med lidt sundhedsrisiko kan bo og leve i det planlagte Vejlands Kvarter. I
forbindelse med Miljøkonsekvensrapporten og dermed VVM-redegørelsen er en af de væsentligste
betingelser, at omgivelsernes (borgernes) opfattelse og indsigt i forholdene, som VVM-undersøgelsen
drejer sig om, er medtaget som en ikke uvæsentlig del af indholdet i redegørelsen. Hvilket også gælder for
oplysninger fra historiske kilder.
På foranledning af borgerspørgsmål på borgermødet kunne SWECO meddele, at der vedrørende
borgerinddragelser i VVM-undersøgelsen ikke havde været gjort så meget ud af det. Man var klar over
lossepladsfyldets farlighed og giftighed. Der havde været lidt kontakt ”hist og pist” til de nu ophørte
industrier, men der havde fx ikke været kontakt til de mange nulevende borgere på Amager og i
København, der havde arbejdet på de mange virksomheder, og som havde et indgående kendskab til de
mange farlige og giftige dumpninger, som deres arbejdspladser havde gjort, mens lossepladsen var åben.
Som følge af dette mangelfulde element i VVM-redegørelsen, ved ikke at leve op til kravene om at høre
borgere og dermed respektere betydningen af også at inddrage historiske kilder i undersøgelsesarbejdet,
finder Amager Fælleds Venner Miljøkonsekvensrapporten fra SWECO for særdeles kritisk mangelfuldt som
grundlag for lokalplansforslaget for Vejlands Kvarter.
Måtte SWECO ønske dette, medvirker Amager Fælleds Venner gerne ved gennemførelse af en
spørgeundersøgelse blandt de måske halvtreds til hundrede nulevende borgere, der som fuldgyldige
historiske kilder har viden om, hvad der er ledt ud af daværende affaldsemner og som fortsat ligger i løs
vægt i uændrede mængder under hele byggegrunden og som i henhold til miljø- og

sundhedsmyndighederne antageligt må betragtes som ”Generations Forurening” og må opryddes, som
man gør mange andre steder i landet, hvor der er udledt ukontrolleret farligt, giftigt og særdeles
sundhedsskadeligt affald.
Som følge af sagens offentlige karakter samt særdeles vidtrækkende miljømæssige konsekvenser for
Vejlands Kvarter og borgerne i landets hovedstad vælger Amager Fælleds Venner at sende dette brev som
et åbent brev.
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