
1

Mads Boie Pedersen

Fra: Mette Daugaard Petersen (MDAP) <MDAP@BANE.dk>
Sendt: 15. marts 2021 15:35
Til: Mads Boie Pedersen
Cc: Birte Ravn (XBRA); Niels Nygaard Christensen; Niels Rask Overgaard (NROD); 

Anders Munk Nielsen (AMNS); Ditte Berg Nielsen (DBNL); RFB_E2011; Svend 
Skodborg-Jørgensen (SSJO); Jimmi Aksel Boss (XJABO); Asger Johannes Bay 
Sørensen (AJBS); Morten Vanggaard (MVAG); Lars Pedersen (LPED)

Emne: RFB_E2011_ansøgning om tilladelse til etablering af §19 plads ved Nystedvej
Vedhæftede filer: SV: RFB_E2011: Ansøgning om tilladelse til etablering af §19 plads på på 

byggepladsarealerne ved Engmosen på Lolland

Kategorier: Journaliseret på 21/12705 - Jord - §19 (MBL) - Ringsted Femern Banen  - 
Mellemdeponeringsplads - Nystedvej

Hej Mads 
Banedanmark har d. 29.01.2021, med rettelse af 15.03.2021, søgt om tilladelse til at etablere en §19 plads på 
matrikel 2a Nagelsti By, Toreby (vedhæftet) 
 
Nærværende ansøgning skal læses som et tillæg til den oprindelig ansøgning. 
 
Som du ved, har Banedanmark nu fået mulighed for at køre ind og ud af projektområdet ved Engmosen via selve 
banetraceet og etablerer derfor en 15.000 m2 stor logistikplads ved Nystedvej. I den forbindelse vil vi gerne ansøge 
om tilladelse til at etablere en mindre §19 plads på logistikpladsen ved Nystedvej, som supplement til pladsen inden 
på selve byggepladsen ved Engmosen/Nagelsti. Dette vil give entreprenøren mere fleksibilitet i sin planlægning og 
logistik, da han så kan køre gamle skærver og jord ud denne vej. 
Jeg har slået en blå ring om logistikpladsen ved Nystedvej på nedenstående kort.  
 

 
Banedanmark ansøger om tilladelse til at etablere en op til 4.000 m2 stor §19 plads, placeret inden for den planlagte 
logistikplads ved Nystedvej. Pladsen etableres med geotextil og gruspude. Selve logistikplads og §19 plads etableres i 
løbet af marts, men §19 delen tages først i brug efter 1. maj 2021.  
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På §19 pladsen skal benyttes til følgende aktiviteter: 

 Mellemdeponering af potentielt lettere forurenet jord (top dæmningsfyld, som forklassificeres i traceet) 
 Mellemdeponering af gamle skærver/bagharp 
 Soldning af gamle skærver 

 
VI ser frem til at høre fra jer. 
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Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
 


