Fra: Jens Pedersen/Susanne Møller <fammoped@gmail.com>
Dato: Sun Sep 15 21:34:16 UTC+0200 2013
Emne: Vedr. terrænregulering samt tung kørsel - Ågerupvej/Soderupvej
Til: Torben Jørgensen <torbenj@roskilde.dk>
Cc: Grundejerforening
Kære Torben Jørgensen
Da du var på vores generalforsamling i Grundejerforeningen blev der spurgt til jordkørslen gennem
Ågerup til Klaus Ilsøe Jensens marker. Jeg har nu været i nærmere dialog med forvaltningen, jf.
vedlagte, for at få opklaret hvad der er op og ned i denne sag.
Tilsyneladende må vi acceptere at der kan køres nærmest uendelige jordmængder ud på en mark
uden at spørge nogen om tilladelse. Til gengæld er vi glade for at kommunen har præciseret og
påtalt at vejen skal holdes rengjort og at der ikke må ske opmarch på vejen.
Derimod virker det stærkt utilfredsstillende for os som grundejerforening, at forvaltningen mere
eller mindre dirigerer trafikken ind igennem et beboet område hvor der bl.a. færdes hundredvis af
børn til og fra fritids- og ungdomsklub. Det ville vi selvsagt gerne have været hørt omkring - og så
ville vi i sagens natur have protesteret voldsomt. Et hurtigt overslag siger at vi taler om tusindvis af
vognlæs, måske 6-8.000 afhængig af størrelsen for denne fase af projektet. Vi har i bestyrelsen med
egne øjne registreret op til 20 vognlæs på 20 minutter. Det er et mirakel at der ikke er sket nogen
ulykker.
Arbejdet er endnu ikke afsluttet. Så sent som forleden hvor det var tåget, holdt der en lastvogn
opmarcheret mod færdselsretningen på Soderupvej.
Og så har vi fortsat store lugtgener fra den oplagrede kompost, som nu flyttes rundt stort set dagligt.
Her taler vi om virkelig dårlig lugt af en anden art end man normalt har på landet. Vi har også
tidligere haft lugtgener fra andre kørsel og oplag af store kompostmængder som kan give gener på
flere kilometers afstand. Vi går ud fra der i princippet er tale om kommunal kompost og tænker at
der på dette område ligger en opgave i at vejlede landmændene om hvordan de bedst håndterer
komposten, så den generer omgivelserne mindst muligt. Ganske parallelt til at man har regler for
oplag og udbringning af husdyrgødning.
Venlig hilsen
Jens Pedersen, formand
Grundejerforeningen Ågerup By

---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Julie Nyrop Albers <Juliena@roskilde.dk>
Dato: 7. jun. 2013 11.01
Emne: VS: Svar på henvendelse vedr. terrænregulering samt tung kørsel - Ågerupvej/Soderupvej
Til: Grundejerforening
Hej Jens
Som aftalt telefonisk og pr. mail får du hermed en skriftlig tilbagemelding på din henvendelse vedr.
tung kørsel i Ågerup samt hvilken jord de tilkører markarealet på Slæggerupvej 214.

Som vi drøftede telefonisk er terrænreguleringen på arealet ikke omfattet af nogen tilladelse. Der
har derfor ikke været en forudgående annoncering af jordarbejdet. Roskilde Kommune har
modtaget en anmeldelse af, at der vil ske terrænregulering med 75.000 m3 uforurenet jord, jf.
vedhæftede anmeldelse. De jordpartier, som stammer fra områder omfattet af
jordflytningsbekendtgørelsen (primært byområder) skal anmeldes til Roskilde Kommune og jorden
skal anvises inden jorden må tilføres arealet. Ifm. anmeldelserne fremsendes endvidere
dokumentation for, at jorden er uforurenet. Jord som stammer fra landzone skal som udgangspunkt
ikke anmeldes eller anvises af kommunen.
I forbindelse med opstarten af opfyldningsarbejdet blev der i 2012 stillet en række forskellige krav
herunder krav om løbende renholdelse på vejen. Kravet er, at vejen skal renholdes efter behov,
minimum 1 gang om dagen. Vi kan oplyse at vi for nogle uger siden har påtalt den manglende
renholdelse over for grundejer/entreprenør, og at vi på baggrund af den hidtidige begrænsede
renholdelse for fremtiden vil holde vejene under skærpet opsyn.
Vedrørende den tunge trafik gennem Ågerup må godkendte køretøjer køre på kommunens veje uden
tilladelse. Dette gælder også jordtransporter. Det er aftalt med vognmandsfirmaet, at der dog ikke
køres på Slæggerupvej, idet den ikke kan holde til den tunge trafik.
Skader på vores veje på grund af kørsel på vejene hører under kommunens almindelige
vedligeholdelse med undtagelse af eventuelle skader i direkte tilknytning til en arbejdsplads. En del
af de opståede skader er på den baggrund allerede udbedret ved entreprenørens foranstaltning.
Kommunen har ikke givet tilladelse til at lastbilerne holder i kø på vejen op ad bakken, men hvis de
holder til fare for trafikkens sikre afvikling er det et forhold, der skal påtales af politiet i henhold til
færdselslovens bestemmelser. Det er aftalt med entreprenøren, at opmarch af lastbiler skal ske på
egen grund og ikke på den offentlige vej. Vi har dog ikke ved tilsyn på stedet konstateret problemer
af denne art, og har på den baggrund ikke kunne påtale dette.
Veje og Grønne Områder har endvidere oplyst, at det er korrekt at Slæggerupvej er planlagt til at
blive asfalteret i løbet af 2013 efter vejen på en kortere strækning er blevet udvidet.
Håber at ovenstående besvarer dine spørgsmål og du er velkommen til at vende tilbage for en
drøftelse af ovenstående.
Venlig hilsen

Julie Nyrop Albers
Miljømedarbejder
Miljø
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