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Genbrugsterminalen Vejle 
Vestre Engvej 70 
7100 Vejle 

   

Tilladelse til at ændre 
arealanvendelsen til rekreativt område 
samt udføre bygge- og anlægsarbejde 

Projektbeskrivelse 

Den kommunale genbrugsplads på Vestre Engvej nedlukkes i 2023, hvorefter 
aktiviteterne flyttes til RessourceCenter Vejle. Som en del af fraflytningsprocessen 
fjernes hovedparten af bygningerne og de befæstede arealer. Vejle Kommune 
ønsker, at den nedlagte genbrugsplads og produktionsområdet anvendes til 
afholdelse af DGI landsstævne i 2025. Som en del af nedlukningen og forberedelsen 
til landsstævnet tilføres området ca. 130.000 m3 jord med henblik på at skabe en 
sammenhængende, jævn flade med fald til håndtering af regnvand. 

Området er, som følge af den tidligere anvendelse som affaldsdeponi, kortlagt som 
forurenet (V2). Ændringen af området fra erhverv til rekreativt område kræver 
derfor en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 stk. 1. Da Region Syddanmark 
har registreret indsats i forhold til beskyttelse af overfladevand kræver bygge- og 
anlægsaktiviteter på området endvidere en tilladelse efter jordforureningslovens § 
8 stk. 2.  

Vejle Kommune, Ressourcer & Genbrug og Anlæg & Infrastruktur har 13. og 18. 
januar 2023 ansøgt om tilladelse efter jordforureningslovens §8 til følgende: 

 ændret anvendelse af et område fra erhverv/genbrugsplads til et rekreativt 
område. 

 nedrivning af bygninger, fjerne faste belægninger samt udlægning af jord. 
 
Projektområde: 
Matr.nr. og ejerlav: 1b, 19, 27a, 27b, 27c, 27d, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, 29, 30a, 30c, 
30d, 31, 32a, 32c, 33, Kølholt, Skibet.   
Adresse/beliggenhed: Vestre Engvej 70, 7100 Vejle  
Kortlægningsnummer: 631-02001  
Nuværende anvendelse: Erhverv, genbrugsplads 
Oversigtskort: Bilag 1 
 

Asbjørn Svendsen 
 
Lokal tlf.: 76 81 24 27 
ASBSV@vejle.dk 
 
Her bor vi: 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
 
1. marts 2023 
 
J. nr.: 09.08.05-P19-1-23 

Teknik & Miljø 
Industri & Landbrug 
 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
Tlf.: 76 81 22 30 
Industri@vejle.dk 
www.vejle.dk 
 
Åbningstider 
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
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Lovgrundlag 

Ændres arealanvendelsen på et kortlagt areal til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, 
rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution, 
kræver det en tilladelse jf. Jordforureningslovens § 8, stk. 11, for at sikre at det sker miljø- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal, der af regionsrådet er fastlagt som indsatsområde, 
kræver en tilladelse jf. Jordforureningslovens § 8, stk. 2. 
 

Miljøteknisk vurdering Beskrivelse og vurdering/begrundelse 

Formålet med jordforureningslovens § 8 er at sikre, at ændret arealanvendelsen eller udførelse af 
bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig 
måde, selvom arealet er forurenet eller kan være forurenet. I forbindelse med behandling af 
ansøgningen foretages der en vurdering af de forskellige miljøpåvirkninger, projektet kan tænkes 
at give anledning til. 
 
Vurdering af risiko for kontakt med forurenet materiale: 
I forbindelse med nedlukning af affaldsdeponiet er der udlagt et jordlag oven på det deponerede 
affald. En del af det nedlukkede deponi er efterfølgende blevet asfalteret. Ved nedlukningen af 
genbrugspladsen fjernes asfaltlaget hvorefter der udlægges yderligere 1,5-7,5 m jord. Jorden, der 
skal udlægges, stammer hovedsageligt fra områder, der ikke er omfattet af jordflytningsbekendt-
gørelsens bestemmelser om analyse inden flytning, jorden betragtes derfor som uforurenet. En 
mindre del af jorden stammer fra forskellige anlægsaktiviteter i vejmatrikel samt 
områdeklassificerede områder. Jorden fra disse områder er på baggrund af analyser kategoriseret 
som uforurenet, kategori 1 i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Da affaldet er deponeret 
under et tykt jordlag, er der ingen umiddelbar risiko for at komme i kontakt med det nedgravede 
affald. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at stille vilkår til forebyggelse af kontaktrisiko. 
 
Vurdering af risiko for beskadigelse af perkolatdræn 
Deponiet er etableret med et drænsystem til opsamling af perkolat fra det deponerede affald. En 
del af drænsystemet løber under det areal hvor der skal udlægges jord i forbindelse med 
nedlukningen af genbrugspladsen. Da perkolatdrænet har en vigtig funktion i forhold til at minimere 
nedsivningen af forurenede stoffer til grundvandet er det vigtigt at drænet ikke ødelægges pga. 
belastning fra den udlagte jord. I ansøgningsmaterialet er det oplyst, at man ikke forventer, at 
udlægningen af jord vil give anledning til sætninger, da området gennem mange år har været udsat 
for belastning fra oplag af jord og kompost samt kørsel med entreprenørmaskiner. Forudsat, at 
udlægningen af jord ikke giver anledning til sætninger, bør der heller ikke forekomme øget perkolat 
afstrømning som følge af, at det underliggende jord og affald komprimeres.  

Som en del af deponiets nedlukningsplan foretages der årligt måling af sætninger. Hvis 
udlægningen af jord, mod forventning, giver anledning til sætninger, vil det blive detekteret i de 
årlige målinger. Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed for deponiet, har 4. maj 2022 oplyst, at de 
vil anmode Ressourcer & Genbrug om at foretage spuling og TV-inspektion af perkolatdrænene. 
Ressourcer & Genbrug har bekræftet, at der foretages inspektion af perkolatdrænene når 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282
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udlægningen af jord er afsluttet, forventeligt i september 2023. Da Miljøstyrelsen allerede har 
igangsat tiltag med henblik på at sikre perkolatdrænenes tæthed, vurderes det, at der ikke er behov 
for lignende vilkår i § 8 tilladelsen. Det formodes, at Miljøstyrelsen vil vurdere behovet for ekstra 
kontrol af perkolatdrænene, hvis årsrapporten viser, at der er sket sætninger i området.    
 
Øget perkolatdannelse som følge af nedsivende regnvand 
På de områder hvor befæstelsen fjernes udlægges der et 1,5-7,5 m tykt afdækningslag af lerjord. 
Afdækningslaget opbygges med et fald fra vest mod øst. I afdækningslaget laves der dræn i form af 
singelsrender med henblik på at aflede mest muligt af regnvandet som overfladeafstrømning til 
fløbækken. Da den udlagte jord antages at være ren, forventes det afstrømmende regnvand ikke at 
blive påvirket med miljøskadelige stoffer. Rambøll har udarbejdet et teknisk notat til at belyse i 
hvilket omfang der vil ske øget nedsivning af regnvand til deponiet, når bygninger og den faste 
belægning fjernes. Ifølge notat vil der årligt falde 102.000 m3 regn på projektområdet, heraf vil ca. 
3800 m3 nedsive og give anledning til perkolatdannelse. Størstedelen af det dannede perkolat 
opsamles i perkolatdrænsystemet, hvorfra det pumpes til Vejle centralrenseanlæg. Holdt op i mod, 
at der i 2021 blev afledt ca. 90.000 m3 perkolat, vurderes en forøgelse på 3800 m3, svarende til ca. 
5% forøgelse, at være miljømæssigt ubetydelig. Afledningstilladelsen indeholder vilkår om, at der 
maksimalt må afledes 200.000 m3/år. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille vilkår om at 
reducere nedsivning af regnvand til perkolatdrænene. 
 
En del af projektområdet på ca. 13.300 m2 er beliggende i deponiets sydøstlige hjørne. Perkolat fra 
dette område løber ifølge miljøkonsekvensvurderingen for nedlukningen af deponiet ikke til 
perkolatdrænet men strømmer via det øvre grundvandsmagasin til Vejle å og Fløbækken. De 13.300 
m2 svarer ca. til 12 % af projektområdet. Konservativt betragtet vil der derfor kunne forventes en 
nedsivning på 456 m3 i området, svarende til 12 % af 3800 m3. Da området på de 13.300 m2 kun er 
delvist befæstet i dag, vil der dog ikke være tale om en øget nedsivning på 456 m3, da det kun er 
regn fra de områder, hvor belægningen fjernes, der skal betragtes som en øget nedsivning. 
Udledning af perkolat til de to vandløb er omfattet af deponiets årlige moniteringsprogram.  
 
PFAS 
På baggrund af en henvendelse fra Miljøstyrelsen undersøgte Ressourcer & Genbrug i 2021 om 
perkolatet indeholder PFAS. Analyserne viste tilstedeværelse af PFAS i samtlige 
prøvetagningsboringer. Miljøstyrelsen har 4. maj 2022 oplyst, at de arbejder på at give et 
undersøgelsespåbud for udsivning af PFAS-forbindelser og miljørisikovurdering af udsivning til 
Vejle å, efter jordforureningslovens § 40 / miljøbeskyttelseslovens § 72. På baggrund af 
miljøstyrelsens tilkendegivelse er det Vejle Kommunes vurdering, at der i § 8 tilladelsen ikke skal 
stilles vilkår om undersøgelse eller håndtering af PFAS-holdigt perkolat, da denne problematik 
håndteres særskilt af Miljøstyrelsen. 
 
Lossepladsgas 
Vejle Kommune fik i 2014 foretage en orienterende gasundersøgelse på genbrugspladsen. 
Undersøgelsen viste en relativ høj ( > 60 volumenprocent) forekomst af metangas i de fleste 
boringer, hvilket indikerer, at der foregår en kraftig gasproduktion i det deponerede affald. Det 
fremgår af prøvetagningsrapporten, at der synes at være et opadrettet tryk fra boringerne, hvilket 
dog ikke er verificeret ved differenstrykmålinger. En del af prøvetagningsboringerne er placeret i 
det område hvor man fjerner asfaltlaget i forbindelse med nedlukningen af genbrugspladsen. Det er 
uvist, om der efter fjernelse af asfalten kan forekomme gasmigration gennem jorden og op til 
overfladen. Det vurderes, at det bør undersøges om en evt. overfladeemission af gas er 
problematisk i forhold til anvendelsen som rekreativt område.  
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Vurdering af projektet som helhed 
Det er Vejle Kommunes vurdering, at projektet kan udføres miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt 
og ikke umuliggør eller fordyrer en senere offentlig indsats væsentligt. 

Afgørelse 

Vejle Kommune giver hermed tilladelse til: 
 at ændre anvendelsen af området fra erhverv/genbrugsplads til et rekreativt område, jf. 

jordforureningslovens § 8 stk.1 

 at nedrive bygninger, fjerne faste belægninger samt udlægge uforurenet jord, jf. 
jordforureningslovens § 8 stk. 2 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. På alle arealer uden fast belægning skal der være mindst 50 cm ren jord efter 
kompaktering eller sætning. Vilkåret skal til alle tider være opfyldt. Det kan anbefales, at 
så græs, tilplante eller lignende for at opretholde tykkelsen af det rene dæklag. 

2. Ansøger skal undersøge om der er risiko for gasemission fra de fritlagte arealer med henblik 
på at afklare om en evt. emission udgør en risiko for anvendelse som rekreativt areal i 
forbindelse med afvikling af DGI landsstævnet. 

Der skal sendes et undersøgelsesoplæg til vurdering hos Vejle Kommune, Jord & varme, 
inden evt. undersøgelser iværksættes. Undersøgelsesoplæg sendes til 
jordogvarme@vejle.dk senest 1. august 2024.  

Klage og søgsmål 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. jordforureningslovens § 16. 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden 12 måneder efter 
at afgørelsen er meddelt, jf. jordforureningslovens § 87, stk. 1. 
 

Spørgsmål og aktindsigt 

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes 
der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede. 
 
Venlig hilsen 
 
Asbjørn Svendsen 
  

mailto:jordogvarme@vejle.dk
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Generel information 

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

 Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. 
jordforureningslovens § 88, stk. 1, nr. 8 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. 1 og 2i jordforureningsloven 
og omfatter derfor ikke tilladelse efter anden lovgivning. 

 Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden et år efter tilladelsen er meddelt 
jf. jordforureningslovens § 8, stk. 7. 

 Vejle Kommune skal straks kontaktes, hvis der under gravearbejdet konstateres 
jordforurening, som ikke er beskrevet i kortlægningen, jf. jordforureningslovens § 71, stk. 1. 

 Hvis der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune underrettes for revurdering af 
tilladelsen, jf. jordforureningslovens § 8, stk. 5. 

 Jordflytning skal foretages iht. jordflytningsbekendtgørelsen 2. 

 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. 

 Opgravet forurenet jord må ikke genindbygges eller flyttes rundt på grunden, uden Vejle 
Kommune har vurderet en ansøgning om dette i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 19. 

 Anden lovgivning, som er af relevans for projektet, skal tillige følges, f.eks. Arbejdstilsynets 
regler om arbejde i forurenet jord, håndtering og bortskaffelse af affald iht. gældende 
retningsliner etc.

 
2 Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord 


