
 

 

 
 
VEJLE SPILDEVAND A/S 
Toldbodvej 20 
 
7100 Vejle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til mellemdeponering og genindbygning af lettere forurenet 
jord. 
 
Projektbeskrivelse 

Meldgaard+Co har på vegne af Vejle Spildevand A/S søgt om tilladelse ef-
ter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord i forbindelse 
med et kloakeringsprojekt. Jorden stammer fra byggegruber og lednings-
trace. Intakt jord oplagres på Finlandsvej (område 1). Lettere forurenet jord 
opbevares i containere på Grundet Byvej (område 2). Jorden genindbygges i 
det omfang det er muligt i vejmatriklen. 

Område 1 
Matr. nr. og ejerlav: 42ao, Nørremarken Vejle Jorder 
Adresse: Finlandsvej 4a, 7100 Vejle 
Benyttes til: Mellemdepot for intakt jord (uforurenet jord) 
Forureningsstatus: Områdeklassificeret 
Drikkevandsinteresser: Ingen 
Grundejer: Bertel Nielsen Invest ApS 

Område 2 
Matr. nr. og ejerlav: 1dl, St Grundet Hgd., Hornstrup 
Adresse: Grundet Bygade, 7100 Vejle 
Benyttes til: Mellemdepot for lettere forurenet jord, placeret i containere. 
Forureningsstatus: Undtaget af områdeklassificering 
Drikkevandsinteresser: Ingen 
Grundejer: Vejle Kommune 

Oversigtskort fremgår af bilag 1. 
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J. nr.:

09.08.26-P19-170-22 

Ejd. nr.:

Kontaktperson:

Asbjørn Svendsen

Lokaltlf.: 76 81 24 27 

E-post:ASBSV@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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Lovgrundlag 

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden 
tilladelse udledes eller oplægges på jorden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 11. 
 
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering af projektet: 

Grund- og drikkevand 
Der er ingen drikkevandsinteresser eller vandværksoplande inden for projektområdet. 

Natur  
Nærmeste Natura 2000 område er ”skove langs nordsiden af Vejle fjord” (H67 og F45), som er 
beliggende ca. 4 km fra projektområdet. Natur & Udeliv, Vejle Kommune har vurderet, at pro-
jektet ikke påvirker udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, eller andre beskyttede na-
turtyper. En nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, jf. 
habitatbekendtgørelsens §62, er således ikke nødvendig. 

Miljøvurdering 
Vand, Vejle Kommune har vurderet, at etablering af en regnvandsledning ikke er omfattet af 
miljøvurderingslovens bilag 1 og 23.   

Jordforurening 
I forbindelse med planlægning af projektet er der udtaget jordprøver til analyse for forurening. 
Analyseresultaterne viser tilstedeværelse af tunge kulbrinter, C20 – C35, og Benz(a)pyren i G7 
og G11. På baggrund af analyseresultaterne klassificeres jorden fra G7 og G11 som lettere foru-
renet. Den lettere forurenede jord opbevares i containere, eller på sandpude, der er derfor ikke ri-
siko for, at der kan ske sammenblanding af projektjord og den underliggende jord på oplagsplad-
sen. Tunge kulbrinter og benz(a)pyren har en lav vandopløselighed, og bindes relativt hårdt til 
jordens partikler. Der vurderes derfor ikke at være en nævneværdig risiko for udvaskning af mil-
jøfarlige stoffer fra jorden. Som kontrol af mellemdeponeringen ikke har givet anledning til en 
jordforurening stilles der vilkår om at udtage renbundsprøver på område 1 ved projektets afslut-
ning. 

Intakt jord betragtes almindeligvis som uforurenet, når der ikke er påvist forurening i den over-
liggende fyldjord. Der vurderes derfor ikke at være en miljømæssig risiko forbundet med opbe-
varingen af intakt jord på område 2. Midlertidig oplag af  intaktjord kræver derfor ikke en tilla-
delse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Der stilles ikke vilkår om indretning af pladsen til mel-
lemdeponering af intakt jord. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter 
3 Lovbekendtgørelse nr. 4. af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 
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Projektjorden stammer fra vejmatrikel, der almindeligvis betragtes som lettere forurenet. Ge-
nindbygning af den lettere forurenede fyldjord vurderes derfor at være miljømæssig uproblema-
tisk. 

Samlet vurdering 
Det vurderes: 

 at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse risi-
koen for forurening af jord, grund og overfladevand.  

 at de ansøgte aktiviteter kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, 
som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 

 at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at 
have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, hvorfor en nærmere konsekvens-
vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder ikke er nødvendig. 

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele 
tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 er til stede. 

Afgørelse 

Vejle Kommune giver hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 til et midlerti-
digt oplag af lettere forurenet jord samt genindbygning af lettere forurenet jord. Tilladelsen om-
fatter:  

 etablering af mellemdepot til lettere forurenet jord på matrikel 1dl, St Grundet Hgd., 
Hornstrup. 

 genindbygning af lettere forurenet jord på matriklerne 7000o og 7000v, Nørremarken, 
Vejle Jorder. 

 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Oplagspladser til jord skal indrettes som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 

2. Oplag af fyldjord skal foregå i containere, på køreplader eller på en sandpude med en tyk-
kelse på mindst 10 cm, således sammenblanding af underliggende og oplagret jord for-
hindres.  

3. Der må kun genindbygges jord, hvis indhold af forurenende komponenter ligger inden for 
Miljøstyrelsens definition af lettere forurenet jord4, 5  

4. Hvis der i forbindelse med projektet stødes på tydelig jordforurening (visuel eller lugt), 
skal jorden afgraves og opbevares i tætte, overdækkede containere indtil bortskaffelse. 

5. Jord indeholdende asfalt, beton og andet byggeaffald må ikke genindbygges. 

 
4 Bekendtgørelse nr. 554 af 19 maj 2010 om definition af lettere forurenet jord.  
5 Liste over kvalitetskriterier i relationer til forurenet jord. Miljøstyrelsen, juni 2018 
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6. Tilladelsen til mellemdeponering af lettere forurenet jord er tidsbegrænset til1. august 
2023. Retablering af arealet med genoprettelse af den hidtidige tilstand skal være afsluttet 
senest 4 uger efter, at anvendelsen af pladsen er ophørt. 

7. Området hvor der mellemdeponeres fyldjord, skal undersøges for jordforurening ved pro-
jektets afslutning. Undersøgelse foretages ved at opdele området i felter på 400 m2, hvor 
der fra hvert felt udtages én blandeprøve sammensat af 5 nedstik ned til 0,1 meters dybde. 
Alle blandeprøver analyseres som minimum for indhold af kulbrinter, PAH’er og tung-
metallerne Cd, Cu, Pb og Zn (”jordpakken”). Analyse skal udføres i overensstemmelse 
med kravene i Jordflytningsbekendtgørelsen. 
  
Oversigtskort, der viser feltinddeling og prøvenr, skal sendes til Vejle Kommune sammen 
med analyseresultaterne. Materialet fra den afsluttende undersøgelse skal være fremsendt 
senest d. 29. august 2023. 

 
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 

Asbjørn Svendsen 
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Bilag 1 - oversigtskort 
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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 enhver tid og uden erstatning ændres el-
ler tilbagekaldes jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven 

 I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes 
og tilladelsen revurderes. 

 Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske iht. bekendtgørelse om anmeldelse og do-
kumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015. 

 Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal 
arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. § 71, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om 
forurenet jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27.3.2017. 

 Region Syddanmark modtager, som kortlægningsmyndighed, en kopi af dette brev. 

 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Vejle: dnvejle-sager@dn.dk 
 DOF: natur@dof.dk og vejle@dof.dk 
 Region Syddanmark: myn@rsyd.dk 

  

mailto:stps@stps.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:myn@rsyd.dk
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Klage over afgørelsen 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk/afgoerelser 
den 27. januar 2023 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber den 24. februar 2023. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgæn-
gelig for Vejle Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. 
for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fast-
holder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du 
får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive frita-
get for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne 
for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk. 
 
Indbringelse for domstol 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at 
den endelige afgørelse er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven §101. 

http://www.vejle.dk/afgoerelser
http://www.naevneneshus.dk/
https://vejlekom.sharepoint.com/sites/AGAVejle-O365/Shared%20Documents/General/www.borger.dk
https://vejlekom.sharepoint.com/sites/AGAVejle-O365/Shared%20Documents/General/www.virk.dk
http://www.naevneneshus.dk/

