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§8-tilladelse til opførelse af støjhegn langs Vejle Å, Jernvej 2, 7100 Vejle. 
 

Matr.nr. og ejerlav:  71A ENGENE, VEJLE JORDER 

Adresse/beliggenhed: Jernvej 2 

Kortlægningsnummer: 630-82077 

Nuværende anvendelse:  Metalskrotvirksomhed (A-Skrot) 

 

 

Franck Miljø- & Geoteknik har på vegne af Vejle Erhvervshavn den 27. ok-

tober 2022 anmodet Vejle Kommune om, at udarbejde en tilladelse til opfø-

relse af et 130 m langt støjhegn i henhold til Jordforureningsloven § 8, stk. 

2. Projektet forventes udført i november 2022 med en varighed på ca. 3 

uger. 

 

Projektområdet er i skellet i mellem områder som er kortlagt på vidensni-

veau 1 og 2 (V1/V2). Kortlægningen er sket på baggrund af tidligere aktivi-

teter og en undersøgelse der har vist forurening med oliestoffer, tjærestoffer 

og tungmetaller (Bilag 1). Forureningen er fundet i jorden og grundvandet. 

Kortlægningen og ansøgers § 8 ansøgning er baseret på oplysninger fra en 

historisk redegørelse og en forureningsundersøgelse på ejendommen. Sweco 

har udearbejdet begge rapporter i 2017 (Bilag 2 og 3). 

 

I § 8 ansøgning er det oplyst at området er kun kortlagt på V1. Dette er base-

ret på et fejlagtig Jordforureningsattest som kan hentes fra miljøportal.dk.  

V2 kortlægning på Jernvej 2 er ikke med i Jordforureningsattesten. Vejle 

Kommune vurderer dog at ansøgning er tilstrækkelige fordi der tages højde 

for de samme undersøgelser fra 2017 som har ført til arealets V2 kortlæg-

ning.  

 

Ejendommen ligger indenfor 250 m bufferzone for overfladevand, da det er 

lige nord fra Vejle Å. Der er derfor offentlig indsats på arealet. 

 

Lovgrundlag 

Bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal, der er fastlagt som indsatsom-

råde, fordrer en tilladelse jf. § 8, stk. 2 i lov om forurenet jord (jordforure-

ningsloven), lbk. nr. 282 af 27.3.2017 for at sikre, at en senere offentlig ind-

sats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt. Tilladelsen skal også forhin-

dre en forøgelse af risikoen for overfladevandet. 
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J. nr.: 

09.08.05-P19-25-22  

 

 

Kontaktperson: 

Jeffrey Grey Gilmour 

Lokaltlf.: 76 81 24 56  

 

E-post: JEGGI@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 

 

 

Teknik & Miljø - Industri & Landbrug 
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Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14 
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Beskrivelse og vurdering/begrundelse 

Til begrænsning af støj fra skrotvirksomhed mod nærliggende boliger på den sydlige side af 

Vejle Å ønskes etableret et 130 m langt støjhegn. Hegnet opføres i 2 højder: ca. 80 m skal ind-

ledningsvist være 3 m højt og ca. 50 m skal være 6m højt. Hegnet opføres som pileflet med fun-

damenter som nedgraves til ca. 1 m u.t. Der ændres ikke i befæstelsen på ejendommen. 

Figur 1: Overblik over placering af hegnet. 

 

Terrænniveauet og de ubefæstede arealer bevares men der skal udgraves en 2,6 m x 130 m rende 

til 1 meters dybde til hegnets fundamenter. Fundamenterne har form som et omvendt T og kan 

ses i figur 2. 

 

 
Figur 2: Fundament til støjhegn. 

 

For nærværende projektareal gælder at det grænser op til metalskrotvirksomhedens aktiviteter. 

Undersøgelsen fra 2017 viser, at der generelt er kraftig forurening i overjorden på ejendommen 

med kulbrinter og tungmetaller og selve projektarealet viser håndboringerne til 0,5 m forurening 

med Pb, Ni, Zn, Ca, og Cu (Bilag 3). 
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Ansøger estimeres, at der ved projektet skal graves ca. 600 ton jord. Det forventes, at der skal til-

bagefyldes ca. 360 ton jord omkring fundamenterne efter udgravning. Således opstår der mindst 

ca. 240 ton overskudsjord som ønskes omplaceret andet steds på Vejle Erhvervshavn. Miljøråd-

giver har foreslået prøvetagning af overskudsjord som blandeprøver af 5 delstik med en kemisk 

analyse pr. 30 ton jord. Jordens anvendelse aftales med Vejle Kommune på baggrund af jordens 

forureningsgrad.  

 

Såfremt der vil blive behov for at sortere jorden i flere fraktioner (ren, lettere forurenet og kraftig 

forurenet) udføres dette med miljøteknisk tilsyn, ifølge ansøgningen. 

 

Projektet grænser op til Vejle Ås udløb i Vejle Fjord. Nærværende projekt vurderes af ansøger 

ikke at udgøre en forøget risiko over for overfladevand, da befæstelsesgraden i området ej æn-

dres eller giver anledning til øget mobilisering af forurening på anden vis. Overordnet set vurde-

rer ansøger at etablering af støjhegnet ikke at udgøre en risiko over for mennesker eller miljø. 

Støjhegnet forventes at have en gavnlig effekt over for boligområdet i form af reduceret støj. 

 

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at projektet kan udføres miljø- og sundhedsmæssigt 

forsvarligt og at det vil ikke umuliggøre eller fordyrer en senere offentlig indsats væsentligt. 

 

Tilladelse 

Vejle Kommune giver hermed tilladelse til opførelse af støjhegn iht. § 8, stk. 2 i Jordforurenings-

loven, som ansøgt, med følgende vilkår: 

 

1. Etablering af støjhegnet på Jernvej 2, 7100 Vejle skal udføres som beskrevet i §8-ansøg-

ningen. 

 

2. Som beskrevet i ansøgningen, skal jordens anvendelse aftales med Vejle Kommune på 

baggrund af jordens forureningsgrad. Ren og lettere forurenet jord jf. Jordflytningsbe-

kendtgørelsen må gerne genindbygges omkring fundamenterne efter udgravning. Jorden 

som vises at være forurenet jf. Jordflytningsbekendtgørelsen må ikke genindbygges eller 

flyttes rundt på matriklen uden Vejle Kommune har vurderet en ansøgning om dette i 

henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 19. Da projektområdet er kortlagt V2, kan man ikke 

ligge jord på V1 kortlagt grunde uden at der tages stilling til om kortlægning bliver påvir-

ket. 

 

3. Jorden skal samles under udgravningen så der forhindres at opgravet jord falder ud i 

Vejle Å. 

 

4. Senest sammen med færdigmelding af byggeriet, skal Vejle Kommune modtage en til-

syns/dokumentationsrapport, hvor det udførte arbejde dokumenteres med udgangspunkt i 

vilkårene og ansøgningsmaterialet. Rapporten skal ligeledes indeholde redegørelse for 

gravearbejde og jordhåndtering. 

 

Generelt 

Vilkårene er bindende for den til enhver tid værende ejer og bruger af arealet, jf. § 8, stk. 8 i 

Jordforureningsloven. Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom 
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på, at det jf. § 88, stk. 1, nr. 8 i Jordforureningsloven er strafbart ikke at overholde vilkår i en 

meddelt tilladelse og overtrædelse kan medføre politianmeldelse. 

Denne tilladelse omfatter kun tilladelse til projektet iht. § 8, stk. 2 i Jordforureningsloven og om-

fatter derfor ikke tilladelse efter anden lovgivning. Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er 

påbegyndt inden et år efter tilladelsen er meddelt, jf. § 8, stk. 7 i Jordforureningsloven. 

 

Vejle Kommune skal straks kontaktes, hvis der under gravearbejdet konstateres jordforurening, 

som ikke er beskrevet i kortlægningen, jf. § 71, stk. 1 i Jordforureningsloven. Hvis der sker/øn-

skes ændringer i projektet skal Vejle Kommune underrettes for revurdering af tilladelsen, jf. § 8, 

stk. 5. i Jordforureningsloven. 

 

Jordflytning skal foretages iht. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse 

med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015. 

 

Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenet jord i kort tid (et par uger), skal dette 

o hvis den indeholder immobile stoffer, foretages på en sådan måde, at den efterfølgende 

kan fjernes uden sammenblanding med den underliggende jord. 

o hvis den indeholder mobile stoffer, foregå i overdækkede tætte containere. 

 

Anden lovgivning, som er af relevans for projektet, skal tillige følges, f.eks. Arbejdstilsynets reg-

ler om arbejde i forurenet jord, håndtering og bortskaffelse af affald iht. gældende retningsliner 

etc. 

 

Hvis der er risiko for kontakt med forurenet jord i udgravningen, bør den indhegnes. 

 

Høring hos Region Syddanmark 

Tilladelsen har været i høring hos Region Syddanmark og deres bemærkninger har blevet indar-

bejdet. 

 

Klage og søgsmål 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 16 i jordforureningsloven. 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden 12 måneder ef-

ter at afgørelsen er meddelt, jf. § 87, stk. 1. 

 

Spørgsmål og aktindsigt 

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller øn-

skes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jeffrey Grey Gilmour 
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Kopimodtagere:  

Region Syddanmark, myn@rsyd.dk 

Embedslægen: stps@stps.dk 

Franck Miljø- & Geoteknik A/S, Martin Maigård Melchiorsen, mmm@geoteknik.dk  

Jeanett Peschardt, Jeanett@vejleport.dk 

 

 

 

Bilag: 

1. Brev om V2 kortlægning 

2. Historisk redegørelse. Jernvej 2. Sweco 2017 

3. Indledende forureningsundersøgelse. Jernvej 2. Sweco 2017 
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