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1. Ansøgning
NIRAS har ved ansøgning af den 10. juni 2014 søgt om tilladelse efter jordforureningslovens § 8
stk. 2 til bygge- og anlægsarbejder på følgende kortlagte arealer, Matr. nr. 7000ct, Matr. nr. 7000dr,
og Matr. nr. 44cq, Struer.
I ansøgningsmaterialet findes en kort beskrivelse af hvordan projektet forholder sig til kortlægningen på matriklerne.
2. Afgørelse
Struer Kommune giver hermed tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på matriklerne, iht. jordforureningslovens § 8 stk. 2. Tilladelsen gives på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i
øvrigt.
3. Vilkår
Struer Kommune vurderer, at projektet er af en sådan karakter, at tilladelse uden vilkår er miljø- og
sundhedsmæssig forsvarlig. Det skal dog bemærkes, at gældende regler omkring jordflytning og
jordhåndtering på de kortlagte arealer skal følges jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 04/12 2009 om
forurenet jord og bekendtgørelse nr. 1479 af 12/12 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
Som anført i ansøgningsmaterialet må opgravet materiale ikke genanvendes - det øverste muldlag er
dog undtaget. Genanvendelse af de underliggende jordlag vil eksponerer forureningen på lokaliteten, og dette kan ikke tillades.
I afgørelsen er der lagt vægt på, at projektet ikke vil øge forureningsrisikoen for arealanvendelsen
eller grundvandet. I praksis vil en større del af forureningen afskærmes med asfalt og fliser, hvilket
er ønskværdig både i forbindelse med eksponeringsrisiko og i forhold til udvaskning.
4. Øvrigt
Opfyldsjord herunder tilført over-, muld- og sandjord skal være dokumenteret uforurenet ved analyse eller ved oplysninger om oprindelsessted.
Tilladelsen bortfalder, hvis bygge- og anlægsarbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år efter tilladelsens
dato, jf. JFL § 8, stk. 7.
Tilladelsens vilkår er bindende for den til en hver tid værende ejer, lejer og bruger af arealet, jf. § 8,
stk. 8.
Tilladelsens vilkår kan ændres eller der kan fastsættes nye vilkår, hvis der i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet konstateres andre forureningsforhold end forudsat ved tilladelsen, jf. JFL § 8, stk. 5.
5. Generelle oplysninger
Hvis det påtænkte projekt ikke afsluttes, kan Struer Kommune fastsætte frist for færdiggørelse af
projektet. Hvis fristen overskrides, kan Struer Kommune meddele påbud om, at grunden skal bringes i en miljøtilstand, der ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelse af projektet, jf. JFL § 10.
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Struer kommune fører tilsyn med, at vilkår fastsat i forbindelse med tilladelser til bygge- og anlægsarbejder overholdes, jf. JFL § 65.
Endeligt skal det bemærkes, at tilladelser givet iht. JFL § 8, stk. 2 ikke må forveksles med en byggetilladelse efter byggelovgivningen. Der skal fortsat søges om godkendelser, tilladelser, dispensation og planudtalelser, der er fornødne efter anden lovgivning, f.eks. byggelovgivningen, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og planloven etc.
6. Høring
Udkast til denne tilladelse er gennemgået i samråd med Region Midtjylland.
7. Gyldighed
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen.
8. Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 2.
9. Klage
Afgørelse efter jordforureningslovens § 8 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.
lovens § 16.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 12 måneder, efter at
afgørelsen er meddelt, jf. jordforureningslovens § 87, stk. 1.
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er ansøger eller repræsentanter velkommen til at kontakte Struer Kommune. Henvendelse kan ske til Dan Poulsen på 9684 8459.

Struer Kommune

Dan Poulsen,
Biolog
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10. Liste over modtagere af tilladelsen
Ansøger:

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K
vd@vd.dk
Niras
Nupark 45
7500 Holstebro
pio@niras.dk
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland
senord@sst.dk
Region Midtjylland, Jord og Råstoffer
per.novrup@ru.rm.dk
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Bilag til § 8-tilladelse

Bilag 1 – Oversigtsplan

Plantegning over udbygning af kryds.
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Bilag til § 8-tilladelse

Bilag 1 – Kortlægning

Kortlægningen på matriklerne med markering af afgravningsfelter.
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