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§19-tilladelse til genanvendelse af forurenet jord på Jernvej 2, 7100 Vejle. 

 

Matr. nr.: 71A Engene, Vejle Jorder 

Adresse: Jernvej 2, 7100 Vejle 

Forureningsstatus: V2 kortlagt 

Grundejer: Vejle Erhvervshavn 

 

På adressen Jernvej 2, Vejle matr. 71a Engene, Vejle Jorder er der planer 

om opførelse af støjhegn. Projektarealet er V2-kortlagt på grund af me-

talskrotvirksomhed. Der er meddelt tilladelse efter §8 i jordforureningsloven 

af Vejle Kommune den 3. november 2022, på grund af risiko for overflade-

vand (Bilag 1). 

 

Franck Miljø- & Geoteknik har på vegne af Vejle Erhvervshavn den 5. de-

cember 2022, anmodet Vejle Kommune om at udarbejde en § 19 tilladelse 

til tilbageførelse af ca. 300 tons forurenenet jord. Ved prøvetagning med 6 

analyser af overskudsjorden fra projektet, er der truffet 50% lettere forurenet 

jord (ca. 300 tons) og 50% kraftig forurenet jord (ca. 300 tons). Jorden øn-

skes tilbageført og genanvendt i ledningstracé. 

 

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven § 19 

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og under-

grund, må ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, jf. § 19, stk. 1 i Lov om 

miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), LBK nr. 966 af 23. juni 2017. 

 

Offentlige indsats 

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

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

 

Forurening 

Der er udtaget 6 jordprøver til klassifikation af 600 tons jord. Der er truffet kraftig forurenet jord 

i 3 af 6 prøver (se Figur 1). Analyseresultat viser totalkulbrinter mellem 600-3.100 mg/kg TS ka-

rakteriseret som asfalt/bitumen/fuelolie samt uidentificerede kulbrinter. Desuden er der truffet 

tungmetallerne bly, cadmium, nikkel og zink som overskrider afskæringskriterierne med op til en 

faktor 4. Jorden indeholder store mængder affald (brokker, metal, beton). De resterende 3 prøver 

af jorden er lettere forurenet. Se ansøgningen for detaljerne (Bilag 2). 

 

 

 

 

 

16-12-2022 

 

  

Side 1 af 4 

 

J. nr.: 

09.08.26-P19-175-22  

 

 

Kontaktperson: 

Jeff Gilmour 

Lokaltlf.: 76 81 24 56  

 

E-post:JEGGI@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 

 

Teknik & Miljø - Industri & Landbrug 
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30 
industri@vejle.dk · www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14 
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14 
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Figur 1: Der i samtlige 6 analyserede prøver konstateret overskridelser af MSTs jordkvalitetskriterier. 3 af 

prøverne, M2, M5 og M6 overskrider tilmed afskæringskriterierne for enten kulbrinter eller tungmetaller. Jorden 

kan henføres til kategori 2 – lettere forurenet jord, vist med gult eller udenfor kategori – kraftig forurenet jord, vist 

med rødt. 

 

Projekt 

Nedenfor er en beskrivelse af hvordan ansøger vil gerne genanvende jorden omkring hegnets 

fundament: 

 

 
Figur 2 
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Kommunens vurdering 

Vejle Kommune vurderer, at jorden som er lettere forurenet og jord som kun overskrider afskæ-

ringskriterierne for immobile stoffer (tungmetaller), kan genanvendes omkring fundamentet. Jor-

den der overskrider afskæringskriterierne for kulbrinter må ikke anvendes i projektet.  

 

Tilladelse 

På baggrund af ansøgningen af den 5. december 2022, er det Vejle Kommunes vurdering, at pro-

jektet kan etableres uden væsentlig risiko for jord og grundvand og meddeler hermed tilladelse 

iht. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 med følgende vilkår: 

 

1. Projektet skal udføres som tegnet i Figur 2, dog være opmærksom på vilkår 2 og 3. 

2. Der må kun nedgraves lettere forurenet jord fra felt M1, M3 og M4 samt forurenet jord 

fra felt M5. 

3. Jord forurenet med kulbrinter fra felt M2 og M6 skal køres væk til en godkendt jordmod-

tager og prøvetages med 1 prøve pr. 30 T jord, jf. Jordflytningsbekendtgørelsen. 

4. Jordpartier fra felt M2 og M6 som, med nye prøver pr. 30 T, viser sig at være under af-

skæringskriterierne for kulbrinter, kan godt genanvendes omkring fundament. 

5. 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. Et kort afsnit som er en del af jeres § 8 dokumentations-

rapport er tilstrækkeligt.  

 

Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. § 110, 

stk. 1, nr. 4 er strafbart ikke at overholde vilkår i en meddelt tilladelse og overtrædelse kan med-

føre politianmeldelse. 

 

Generelt 

Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen er meddelt, jf. 

§ 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til en-

hver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. § 20. I tilfælde af at der sker/ønskes æn-

dringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes. 

 

Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske iht. bekendtgørelse om anmeldelse og doku-

mentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015. 

 

Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal ar-

bejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. § 71, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om forure-

net jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27.3.2017. 

 

Tilladelsen bliver offentligt bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside. 

 

Klage og søgsmål 

Der kan jf. Miljøbeskyttelsesloven § 91, stk. 1 klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet. Klagen skal være indgivet senest den 16.01.2023 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nævnets hjemmeside 

(www.nmkn.dk). Linket fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk, hvor du 

http://www.nmkn.dk/
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logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for 

Vejle Kommune i Klageportalen, som sker, når du har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt 

faktura. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis du ønsker at 

søge om fritagelse for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejle 

Kommune. Vejle Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Du kan finde flere oplysninger om at klage, herunder de særlige forhold, som kan begrunde en 

undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen, på nævnets hjemmeside. 

 

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen 

være anlagt inden 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget, eller – hvis sagen påklages – 

inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er meddelt., jf. § 

101, 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 

 

 

Jeff Gilmour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: §8-tilladelse til opførelse af støjhegn langs Vejle Å, Jernvej 2, 7100 Vejle 

Bilag 2: §19 Ansøgning om genanvendelse af forurenet jord, Jernvej 2, 7100 Vejle 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

• Jeanett Peschardt, Vejle Erhvervshavn, Jeanett@vejleport.dk 

• Martin Maigård Melchiorsen, Miljørådgiver, Franck Miljø- og Geoteknik AS, 

mmm@geoteknik.dk  

• Region Syddanmark: myn@rsyd.dk   

• Embedslægeinstitutionen Syddanmark: stps@stps.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, hovedkontor: dn@dn.dk 

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 
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