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Fristforlængelse vedr. dispensation til tilførsel af jord til
anlæg af støjvold på Nysumgaardvej 6-8, 9610 Nørager
Region Nordjylland har den 31. januar 2019 modtaget en ansøgning om forlængelse af dispensationen til at
tilføre jord til støjvold ved Nysumbanen, Nysumgaardvej 6-8, 9610 Nørger, Rebild Kommune. Dispensationen efter jordforureningslovens § 52 blev meddelt den 7. juli 2016 og udløb den 1. december 2018.
Rebild Kommune har den 4. december 2018 forlænget tilladelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til anlæg af støjvolden. Tilladelsen er forlænget til den 1. marts 2019.
Region Nordjylland forlænger hermed dispensationen efter jordforureningslovens § 52 så den er gældende
til den 1. marts 2019 på betingelse af, at vilkårene i dispensation af 7. juli 2016 overholdes.
Regionens afgørelse er truffet efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3.
Med venlig hilsen

Nanna Renee Lauridsen
Råstofsagsbehandler

Bilag
Fristforlængelse af § 19-tilladelse af 4. december 2018
Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 af 30. juni 2016
Dispensation efter jordforureningslovens § 52 af 7. juli 2016
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Kopi til:
Motorsport Nordjylland, att. næstformand/sekretær Martin Bjerre, naestformandmnj@gmail.com
Rebild Kommune, raadhus@rebild.dk
Rebild Kommune, att. Lone Friis Hansen, cnm@rebild.dk
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Jordforurening og Råstoffer
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
97 64 80 00
www.raastoffer.rn.dk
Specialkonsulent, Geolog
Niels Peter Mortensen
Direkte 29 41 54 16
npm@rn.dk
Sagsnummer 2016-005953
7. juli 2016

Dispensation efter jordforureningslovens § 52 til tilførsel af u-forurenet jord og lettere forurenet jord til anlæg
af jordvold på Nysumgaardvej 6-8, 9610 Nørager.
Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, har behandlet firmaets ansøgning af 30. juni
2016 om dispensation til at tilføre op til 15.500 m3 lettere forurenet og 3.500 m3 uforurenet jord til anlæg af
jordvold på matr.nr. 10a, 10b og 10e, Nysum By, Ravnkilde beliggende Nysumgaardsvej 6-8, 9610 Nørager,
Rebild Kommune.
Tilkørsel af jord til anvendelse jordvolden skal anvises af den pågældende kommune, hvorfra jorden ønskes
tilkørt. Der kan tilkøres uforurenet og lettere forurenet jord til volden, og krav til dokumentation af forureningsniveau af tilkørt jord fremgår også af § 19-tilladelsen fra Rebild Kommune af 30. juni 2016. Den lettere forurenede jord skal overholde nedenstående grænseværdier:

Jord, der køres til volden, skal anvises i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen. Det vil sige, at der skal
udtages jordprøver og foretages analyser i forhold til miljøhistorikken på den ejendom, hvorfra jorden skal
bortkøres.

For at se Region Nordjyllands afgørelser efter jordforureningslovens § 52
- klik ind på www.raastoffer.rn.dk
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Jord, der flyttes internt på arealerne forudsætter ikke dispensation efter Jordforureningslovens § 52, så
denne dispensation vedrører kun jord, der er tilkørt fra steder, der ligger udenfor matr. nr. 10a, 10b og 10e,
Nysum By, Ravnkilde.
Afgørelse - dispensation
Region Nordjylland giver hermed dispensation til det ansøgte på betingelse af, at nedenstående vilkår overholdes.
Regionens afgørelse er truffet efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3, med baggrund i:
Grundvandsforhold og geologi:





Råstofgraven ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).
Geologien i området består af vekslende sand- og gruslag aflejret i istiden. Herunder findes tertiære
kalksten og tertært ler i en dybde af mere end 50 meter under terræn.
Grundvandsstanden i området er beliggende ca. 15 – 20 meter under terræn.
Der ligger ikke private vandforsyningsboringer i nærheden af råstofgraven.

Vilkår:
1.

Dispensationen gælder fra den 7. juli til den 30. september 2017. Det skal bemærkes, at hvis arbejdet påbegyndes inden udløbet af klagefristen, er det for egen regning og risiko.

2.

Dispensationen gælder for tilførsel af op til 17.000 m3 lettere forurenet og 3.500 m3 uforurenet jord til
anlæg af jordvold på matr.nr. 10a, 10b og 10e, Nysum By, Ravnkilde beliggende Nysumgaardvej 6-8,
9610 Nørager.

3.

Rebild Kommune har i § 19-tilladelse af 30. juni 2016 givet tilladelse til nyttiggørelse af lettere forurenet
jord i forbindelse etablering af støjvold omkring motorbanen i Nysum.

4.

Modtagelsen af jord skal ske efter de vilkår, for så vidt angår egenkontrol, placering, indretning og
drift, forureningsindhold i jorden samt kontrol af jord, som Rebild Kommune har opstillet i ovennævnte
§ 19-tilladelse.

5.

Hvis der under arbejdet konstateres en evt. forurening, skal arbejdet jf. jordforureningslovens § 71
standses og Rebild Kommune og Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, skal
straks kontaktes.

6.

Region Nordjyllands medarbejdere har efter jordforureningslovens § 57 til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til modtagelsesstedet for bl.a. at påse, om jordforureningsloven og de stillede vilkår i denne dispensation bliver overholdt.

7.

Regionen kan forlange, at ejeren af ejendommen for egen regning får udtaget jordprøver, foretaget
analyser og målinger af stoffer i jorden for at dokumentere, at den modtagne jord overholder de krav,
der er opstillet i § 19-tilladelsen. Prøverne skal udtages, og analyserne foretages af et akkrediteret
firma/laboratorium.

8.

Regionen kan påbyde, at jorden fjernes fra den tidligere råstofgrav, hvis det viser sig, at jorden ikke
overholder kravene fra miljøgodkendelsen. Der skal i så fald rettes henvendelse til Rebild Kommune
for at få anvist, hvor jorden skal deponeres. Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, skal kontaktes, når jorden er fjernet samt have tilsendt kopi af kvitteringer/vejesedler for den
fjernede jord.

For at se Region Nordjyllands afgørelser efter jordforureningslovens § 52
- klik ind på www.raastoffer.rn.dk
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9.

Firmaet skal årligt senest den 1. marts indberette til Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening
og Råstoffer, hvor mange m³ jord samt hvilke jordarter der reelt er tilført råstofgraven. Oversigten skal
for hvert jordparti (jord fra samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre, opgravningsadresse,
samlet jordmængde og leveringsperiode.

10.

Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i den tidligere råstofgrav ikke overholdes kan dispensationen ophæves.

11.

Region Nordjylland kan ændre vilkårene for denne dispensation, eller tilføje nye vilkår, såfremt det
vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke sker en forurening fra de tilførte jordmængder.

Offentliggørelse, klage og søgsmål
Region Nordjylland offentliggør dispensationen. Eventuelle klager behandles af Natur- og Miljøklagenævnet
efter reglerne i kapitel 10 i jordforureningsloven.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har en individuel væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen og embedslæge-institutionen. Fristen for at klage er 4 uger fra den dato,
dispensationen offentliggøres på www.raastoffer.rn.dk
Klagen skal oprettes på klageportal www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være indgivet senest fire
uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.
En eventuel klage over dispensationen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet jf. jordforureningslovens § 79. Udnyttelse af denne dispensation inden klagefristens udløb - herunder påbegyndelse af jordflytning - er på firmaets eget ansvar.
Hvis der bliver klaget over dispensationen fra tredjemand, vil vi orientere de involverede parter herom. Når
en klage er modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet, bliver der sendt en opkrævning på betaling af et klagegebyr, for tiden 500 kr. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af den fastsatte frist, bliver klagen afvist.
Klageren får gebyret tilbage, hvis
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke
er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Hvis firmaet ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Region Nordjyllands afgørelse,
skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, at dispensationen er offentliggjort på www.raastoffer.rn.dk
Hvis firmaet har spørgsmål til dispensationen, er I velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 29 41 54 16,
eller på e-mail npm@rn.dk.
Med venlig hilsen

Niels Peter Mortensen
Specialkonsulent, Geolog
For at se Region Nordjyllands afgørelser efter jordforureningslovens § 52
- klik ind på www.raastoffer.rn.dk
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Kopi tilsendes:
Jysk Jordhåndtering A/S ved Kristian W. Rytter Jellingvej 19, 9230 Svenstrup kwr@kristianrytter.dk
Motorsport Nordjylland, Nysumgaardvej 8, 9610 Nørager
Rebild Kommune raadhus@rebild.dk
Lone Friis Hansen, Rebild Kommune cnm@rebild.dk
Embedslægeinstitutionen Nordjylland senord@sst.dk
Bilag:
Kortbilag for modtagelsesstedet i 1:20.000/1:4.000

For at se Region Nordjyllands afgørelser efter jordforureningslovens § 52
- klik ind på www.raastoffer.rn.dk
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Journ. nr:

Deponering:
Matr.nr. 10a, 10b og 10e, Nysum By, Ravnkilde
Nysumgaardsvej 6-8, 9610 Nørager
Rebild Kommune

2016-005953

Kort:

Bi la g:

Må l:

1:25.000 / 1:8.000

Udf. af:

Da to:

Niels Peder Mortensen

08-07-2016

Re v:

Udsnit af Kort og Matrikels tyrels ens kort/flyvefotografier er gengivet
med K ort- og Matrikels tyrelsens tilladelse.
Kort- og M atrikelstyrelsen 1992/kd.86.1029
DDO2006 © COWI.

Center Natur og Miljø

JYSK JORDHÅNDTERING A/S
Jellingvej 19
9230 Svenstrup J

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk
Journalnr: 09.08.26-P19-10-16
Ref.: Lone Friis Hansen
Telefon: 99887667
Dato: 04-12-2018

Fristforlængelse 1. marts 2019 for støjvold Nysumgaardvej 6-8, 9610 Nørager.
Rebild Kommune blev den 23. november 2018 blev kontaktet af Kjeld Knudsen fra Jysk Jordhåndtering
A/S.
Der kan blive problemer med at overholde aftalen om at færdiggøre støjvolden ved Nysumbanen til 1.
december 2018.
Status:


Fristen blev forlænget sidste år på grund af de store vandmængder, der gjorde arbejdet umuligt.



Der er lavet en hul i en af voldende, så de andre volde kunne færdiggøres.



Den nordligste del af jordvolden ud mod Nysumgaardvej mangler at blive færdiggjort (lidt i højden + længden).



Virksomheden mangler den sidste jordmængde for at kunne færdiggøre den nordlige vold og
hullet i den anden vold.



Det estimeres at der mangler et par tusind tons jord endnu.



Virksomheden vil gerne have en fristforlængelse til 1. marts 2019.

Der gives en fristforlængelse til 1. marts 2019:


Så længe der ikke køres på nogen af Nysumbanens baner, kan der ses bort fra de
manglende støjvolde.



Støjvoldende skal stå færdig den 1. marts 2019.

Med venlig hilsen

Lone Friis Hansen
Miljømedarbejder
Kopi til
Motorsport Nordjylland
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Center Natur og Miljø

Motorsport Nordjylland - MNJ
Nysumgaardvej 8
9610 Nørager

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk
Journalnr: 09.08.26-P19-10-16
Ref.: Lone Friis Hansen
Telefon: 99887667
E-mail: cnm@rebild.dk
Dato: 30-06-2016

§ 19-tilladelse til støjvold langs Nysumgaardvej 6-8, 9610 Nørager
Rebild Kommune har den 31. maj 2016 modtaget en revideret ansøgning om tilladelse til etablering af
støjvold efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven.
1.Baggrund
Nysumbanen er en eksisterende rallysportsbane, der af motorsportsklubben ønskes udvidet, ligesom
klubben ønsker at etablere en gokart bane nord for den eksisterende rallycross bane.
Den eksisterende bane og go-kartbanen er etableret i tidligere råstofgrave, og ligger dybt i landskabet.
Ændringerne og udvidelsen er omfattet af lokalplan 270 for Rebild Kommune, som også indbefatter
etablering af de for miljøforholdende nødvendige støjvolde.
Selv om baneanlægget ligger dybt i landskabet forudsætter udvidelsen og ændringerne, at der etableres
en række støjafskærmende anlæg, såvel nede i råstofgraven såvel som på den højt beliggende flade på
niveau og langs Nysumgårdvej.
Denne tilladelse omfatter alene anlæggelse af en ca. 550 m og op til 5 m høj vold langs Nysumgårdvej
med tilført forurenet jord udefra, hvorimod voldanlæg i bunden af den tidligere råstofgrav etableres med
frasorterede materialer fra råstofgraven. Der tilføres således ikke jord udefra i bunden af råstofgraven.
Støjvolden er en forudsætning for tillæg til miljøgodkendelsen af Motorsportsbanen, der er givet den 20.
maj 2016.
2. Kommunens afgørelse
Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse i henhold til § 19 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19.
november 2006 om miljøbeskyttelse til det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår.
Tilladelsen gives på baggrund af ansøgningen og øvrige oplysninger til sagen.
Rebild Kommune har vurderet, at genanvendelsen af lettere forurenet jord ikke forudsætter udarbejdelse
af VVM-redegørelse. Se bilaget med VVM-screening.
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Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan jf. lovens § 20 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes
uden erstatning, såfremt der er fare for forurening af vandindvindingsanlæg eller risiko for miljøet i
øvrigt.
3. Vilkår
1.

Ud over den rene jord, der allerede ligger i volden må der genanvendes op til 15.500 m3 lettere
forurenet jord og 3.500 m3 ren jord i projektet.

2.

Projektet skal være gennemført senest den 1. juli 2017. Støjvolden er dog en forudsætning for
tillægget til miljøgodkendelsen af 20. maj 2016 og dermed kørslen på banen.

3.

Den lettere forurenede jord, der planlægges genanvendt på volden langs Nysumgaardvej,
forudsættes at være lettere forurenet jord stammende fra f.eks. områdeklassificerede og/eller
kortlagte ejendomme.

4.

Inden modtagelse af lettere forurenet jord skal hvert enkelt jordparti være analyseret og anmeldt
i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med flytning af jord (bek. nr. 1452 af 7. december 2015).

5.

Den tilførte jord skal overholde kvalitetskravene nedenfor.
Ved lettere forurenet overskudsjord forstås jord, som gennemsnitligt overholder nedenstående
grænseværdier, og hvor ingen enkeltanalyser overskrider grænseværdien med mere end 50 %:

Stof
PAH total
Benz-a-pyren
Dibenz(a,h)antracen
BTEX / heraf benzen
Benzin og let olie (C6 – C20)
Tung olie (C20-C35)
Sum af kulbrinter
Bly
Cadmium
Kobber

Max indhold mg/kg
40
3
3
0,6 / 0,1
25
300
300
400
5
1000

6.

Den anvendte lettere forurenede overskudsjord må ikke indeholde fremmedlegemer i form af
asfalt, bygningsaffald eller lignende.

7.

Den lettere forurenede overskudsjord må benyttes til opbygning af kernen i den ansøgte støjvold.
Jordvolden skal afsluttes med 40- 50 cm ren jord, målt vinkelret på støjvoldens anlæg.
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8.

Den lettere forurenede jord skal adskilles med et bestandigt markeringsnet fra undergrunden og
fra det afsluttende rene jordlag og fra eventuelle sektioner med ren jord.

9.

Afdækningsjorden skal enten være dokumenteret ren eller stamme fra arealer, som ikke er
kortlagt efter lov om forurenet jord og som ikke er omfattet af områdeklassificering.
Ved ren jord forstås jord som ikke overskrider grænserne for kategori 1- jord i
jordflytningsbekendtgørelsen.

10. Der må ikke i forbindelse med etablering af støjvolden forekomme støv- eller materialeflugt,
som efter tilsynsmyndighedens vurdering er generende.
11. Eventuelle midlertidige oplag (arbejdsdepoter) af lettere forurenet jord må kun placeres på det
areal, som udgøres af den planlagte støjvold, og skal holdes adskilt fra den underliggende jord
med et markeringsnet, presenninger eller lignende.
12. Senest 3 måneder efter færdiggørelse af støjvolden skal der til Center Natur og Miljø indsendes
en målfast plantegning, som angiver de arealer, hvor der er benyttet lettere forurenet jord. Der
skal indvidere indsendes en oversigt over tilførte jordmængder og deres oprindelsessted.
4. Projektbeskrivelse
Vurdering af jordmænger
Støjvolden vil jf. bilag 1 skulle opføres over en ca. 550 m lang strækning med en maksimal højde på 5 m
på strækninger tættest ved naboejendomme og 4 m på andre delstrækninger. Ca. 225 m af den knap
550 m lange vold skal udføres som en forhøjelse af eksisterende 2-2,5 m høje volde til 4-5 m høje volde.
Plateauet langs Nysumgårdsvej har varierende bredde, og pladsforholdene tillader ikke alle steder en
hældning på 1:2. På den nordlige delstrækning etableres voldene med hældning 1:1,25, mens den
sydlige del af volden anlægges med hældning 1:2.
Med en voldkrone på maksimalt 1 m vil voldens bredde variere mellem 13 m og 21 m og pr. løbende
meter kan jordmængderne opgøres til (se kortbilag):


4 m høj med hældning 1:2 vil der skulle anvendes ca. 32 m3,



5 m høj med hældning 1:2 vil der skulle anvendes ca. 55 m3,



5 m høj med hældning 1:1,75 vil der skulle anvendes ca. 46 m3,



5 m høj med hældning 1:1,25 vil der skulle anvendes ca. 35 m3.

På strækning med eksisterende 2-2,5 m vold fragår ca. 9 m3 pr. løbende meter.
Der skal på den ca. 550 m lange vold skulle anvendes ca. 19.000 m3 jord bestående af 15.500 m3 lettere
forurenet jord og ca. 3.500 m3 ren jord.
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Opbygning af jordvolde
Da ejendommen anvendes til rekreativt formål, hvor bl.a. børn kan have kontakt med overfladejorden vil
tilkørt forurenet jord blive tildækket med 40 - 50 cm ren jord (= overholder Miljøstyrelsens
jordkvalitetskriterier). Kommunen har endvidere oplyst, at ren dækjord og lettere forurenet jord skal
adskilles af et markeringsnet. Principskitse af de planlagte jordvolde med genanvendt forurenet jord
fremgår af nedenstående figur:

4-5 m

Lettere forurenet jord
Markeringsnet
0,4-0,5 m ren jord

Figur 1 – Principskitse af de planlagte jordvolde med genanvendt forurenet jord.
Ved udlægning af 0,4 - 0,5 m ren jord kl. 0 og 1 i toppen af volden vil 15-20 % af den anvendte jord
være i form af ren jord klasse 0 og 1, mens resterende jord tilføres som lettere forurenet jord med
immobile komponenter, som overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterier (for mobile komponenter
tilføres kun jord, der kan overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier).
Ved Nysumgårdsvej 8 og 10 er der etableret private boringer, og indenfor en afstand af 50 m fra disse
anvendes alene ren jord.
Planforhold
Som tidligere nævnt er området omfattet af lokalplan 270 vedrørende rekreativt område Nysumbanen.
I §8 i lokalplanen er det anført, at volde skal placeres min 1,5 m fra Nysumgaardvej, og at voldene skal
tilsås med græs. Der vil ske løbende tilsåning af færdige voldstrækninger.
Matr. nr. 10 e er kortlagt efter jordforureningsloven på V1 niveau, ud fra tidligere tilførsel af affald og
jord til matriklen.
Idet jordvolden sker langs vejen i et område, hvor der ikke er tilført materialer, vil anlæggelse af volden
ikke bevirke, at senere undersøgelser og eventuelle afværgeforanstaltninger påvirkes negativt.
Rådgivers risikovurdering
På baggrund af ovenstående forhold omkring forventede jordmængder, den lettere forurenede jords
placering på grunden, den planlagte opbygning af jordvoldene og de forventede maksimale
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stofkoncentrationer er der udarbejdet en risikovurdering i forhold til ejendommens arealanvendelse,
områdets grundvandsinteresser og recipientens vandkvalitet.
Arealanvendelse, herunder ude- og indeklima
Ejendommen anvendes til motorsportsbane og rekreativt formål, hvor bl.a. børn har mulighed for kontakt
med overfladejorden.
Den genindbyggede lettere forurenede jord planlægges dækket med minimum 40 cm ren jord. På den
baggrund vurderes den planlagte indbygning af lettere forurenet jord ikke at udgøre en kontaktrisiko.
Lettere forurenet jord må alene indeholde tungere olieforbindelser, tjærestoffer og tungmetaller og da
disse komponenter ikke er flygtige (se nedenfor) vurderes det ligeledes, at tilkørt lettere forurenet jord
ikke vil udgøre en risiko for klimaet på og omkring banen
Grundvand og recipient
Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser. Ejendommen er beliggende uden for
indvindingsopland til almen vandforsyning og uden for beskyttelseszoner til vandværker (se endvidere
bilag 2).
Ca. 175 m af volden anlægges på matr. nr. 10 e, hvor hele matriklen er V1 kortlagt ud fra tidligere
tilførsel af jord og affald. Frem til 2013 lå ejendommens bygninger ud til Nysumgaardvej, hvorfor det
vurderes, at der ikke tidligere har været tilført jord eller affald på arealet, hvor volden etableres.
Afstanden til vandindvindingsboringer til almen vandforsyning er beliggende mere end 1 km fra volden og
nærmeste enkeltindvinding på Nysumgaardvej 7, 8 og 10, er der private drikkevandsbrønde, hvor
boringer på nr. 7 og 10 ligger ca. 50 m fra volden, mens boringen på nr. 8 ligger 10 m fra volden. De
nærmeste 50 m af volden udføres her med jord, der overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.
Grundvandsstrømningen i det øvre magasin, som vandet fra Nysumgaardsvej 7 formodes at blive
indvundet fra, vurderes at være vestlig og følge det stærkt faldende terræn, også forud for
råstofindvindingen, i retning mod Simested Å.
De private drikkevandsbrønde vurderes derved ikke at kunne påvirkes af den tilførte jord.
Nærmeste målsatte recipient er Simested Å, som er beliggende ca. 450 meter vest for lokaliteten.
Der tilføres alene forurenet jord, hvor forureningskomponenter har en høj retardationsfaktor, hvorved
komponenternes mobilitet er væsentlig langsommere end for vand (mellem ca. 500 gange langsommere
for PAH´er og op til 1.000.000 gange langsommere for tung olie i mellemkornet sand med moderat
organisk indhold).
Forudsættes koncentrationer i den tilførte forurenede jord som angivet i ovenstående skema, og
forudsættes prøvetagningsfrekvens, analyseparametre og analysemetoder i Jordflytningsbekendtgørelsen
opfyldt, vurderes det, at indbygning af lettere forurenet jord på ejendommen ikke udgør en risiko for
grundvandskvaliteten i området eller nærmeste recipient.
På baggrund af ovenstående vurderes det endvidere, at genanvendelse af den lettere forurenede jord
ikke vil udgøre en risiko at grundvandsressourcen i området.
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5. Rebild Kommunes vurdering
Arealanvendelse
Det er vurderet, at der ikke er tale om følsom arealanvendelse i jordforureningslovens forstand, og at der
derfor ikke udstedes en tilladelse efter §8 i jordforureningsloven, men alene efter §19 i
miljøbeskyttelsesloven. Der vil stadig være en sikring mod kontakt med den lettere forurenede jord, da
de øverste 40-50 cm vil være ren jord.
Grundvand og recipient
Afstanden til drikkevandsboringen på Nysumgaardvej 8 fra jordvold med lettere forurenet jord, var
oprindeligt ansøgt til 25 m.
Rebild Kommune har vurderet, at der skal være ren jord på de nærmeste 50 m af volden i forhold til
drikkevandsboringen på Nysumgaardvej 8.
Begrundelsen er, at der bl.a. mangler boringsdybde og beskrivelse af boringen på Nysumgaardvej 8 samt
at boringen ligger nedstrøms jordvolden. Det vil herudover være en fordel, men ikke et krav, at der
tilføres jord med højt indhold af ler som ren jord på overfladen.
Området for placering af jorden er beliggende i område med drikkevandsinteresse og dermed udenfor
område med særlig drikkevandsinteresse.
Der er tale om genanvendelse af lettere forurenet jord.
Konklussion
Rebild kommune vurderer at indbygningen af den lettere forurenede jord i støjvolden kan ske uden risiko
for udvaskning af de aktuelle stoffer i koncentrationer, der kan påvirke grundvandskvaliteten og
recipienten.
Andre tilladelser - dispensation for tilførsel af jord til råstofgrave
Da jordvolden etableres i området for en tidligere råstofgrav forudsætter udnyttelsen af denne § 19tilladelse også en dispensation fra jordforureningslovens § 52. Ansøgningsmateriale til dette findes på
http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Raastoffer/Jord-til-raastofgrave.
Gyldighed
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme,
at klagen har opsættende virkning. Eventuel udnyttelse i klageperioden og mens en eventuel klage
behandles sker på eget ansvar.
Retsbeskyttelse
Tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen,
uden erstatning ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i
øvrigt, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven. Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§ 20 kan påklages.
Offentliggørelse
Rebild Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside den 8. juli 2016.
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Klagevejledning
Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse.
Klageberettigede er virksomheden, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har
individuel og væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, der har
beskyttelse af miljøet som hovedformål, jf. nedenstående adresseliste, og miljøbeskyttelseslovens §§ 98100.
Hvis der indgives klage, vil ansøger blive underrettet herom.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan der klages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Der klages via Klageportalen, der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEMID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på
kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer
andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i
klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen og udløber således den 5. august 2016
Søgsmål
Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller en eventuel klage er afgjort.
Aktindsigt
I har ret til aktindsigt; tidspunktet for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Center
Natur og Miljø.
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VVM – Vurdering af virkning på miljøet
Rebild Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have væsentlige virkninger på miljøet, og at projektet
derfor ikke er VVM-pligtigt. Vurderingen fremgår af afgørelsen om ikke-VVM-pligt og VVM-screeningen,
der er vedlagt som bilag.
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen kan jeg kontatktes på telefon 99 88 76 67.
Med venlig hilsen

Lone Friis Hansen
Miljømedarbejder

Bilag:


Kort over området med volden



Afgørelse om ikke VVM-pligt



VVM-screeningen

Kopi til:


DMR - Jesper Arffmann, ja@dmr.dk



Embedslægeinstitutionen senord@sst.dk



Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk; dnrebild-sager@dn.dk



Friluftsrådet ab@hjeds.dk; randistub@mail.dk
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