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§ 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til mellemoplag af jord
ved Løgstørvej 67, 9500 Hobro
EnviDan har på vegne af Marigerfjord Vand A/S den 16. august 2021 søgt om tilladelse
til midlertidigt oplag af jord på matr. nr. 17a, Hørby By, Hørby.
Jorden stammer fra separatkloakeringsprojektet på Jernbanegade, Fortunaparken,
Skivevej, Nyvej, Hovangsvej og Banegaardsvej, 9500 Hobro.
Placering af mellemoplaget fremgår af nedenstående kort.

Figur 1 Ønsket placering af mellemoplag på matr. nr. 17a, Hørby By, Hørby.

Projektområdet fremgår ligeledes af jordhåndteringsplanen, som er vedlagt som bilag 1.
Tilladelse til projektet
Mariagerfjord Kommune har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed
tilladelse til projektet på betingelse af, at en række vilkår bliver overholdt. Vi giver
tilladelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, og under forudsætning af at I
overholder nedenstående vilkår.
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Tilladelsen fritager Jer ikke fra at søge om andre tilladelser, der er nødvendige for
projektet.
Vilkår til projektet
Ikrafttræden og udløb
1. Oplagspladsen må kun etableres efter grundejerens accept heraf.
2. Mariagerfjord Kommune kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 trække tilladelsen
tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i
projektet, som ændrer forudsætningerne for tilladelsen.
3. Oplagspladsen skal være afviklet ultimo juli 2022, hvilket jf. jordhåndteringsplanen
er en måned efter anlægsarbejdets afslutning. Såfremt projektet bliver forsinket,
skal Miljøafdelingen kontaktes om forlængelse af denne frist.
Vilkår til midlertidigt oplag
4. Nye, rene materialer og jord, som er dokumenteret ren, kan håndteres uden brug
af denne tilladelse.
5. Tilladelsen omfatter de i jordhåndteringsplanen beskrevne oplag og aktiviteter
inden for en del af matriklen 17a, Hørby By, Hørby. Der må kun foretages oplag
af jord, der fremkommer i forbindelse med separatkloakeringsprojektet på
Jernbanegade, Fortunaparken, Skivevej, Nyvej, Hovangsvej og Banegaardsvej,
9500 Hobro.
6. Der skal løbendes føres en visuel og lugtmæssig inspektion af jord til modtagelse
på pladserne. Såfremt der konstateres tegn på tydelig forurening skal opbevaring
ske i tætte og overdækkede containere.
7. Oplagspladsen indrettes som beskrevet i jordhåndteringsplanen. Det vil sige, at
a. et areal på 20x35 meter afrømmes for muld inden for det på figur 1
markerede felt. Mulden oplagres på den resterende del af arealet ind til
projektets ophør.
b. efterfølgende udtages 5 jordprøver af 5 nedstik fra det afrømmede areal,
prøverne analyseres for kulbrinter, udvalgte PAH-forbindelser og 6
udvalgte tungmetaller (Jordpakken).
c. der udlægges derefter 15 cm stabilgrus på det afrømmede areal.
8. Jorden skal oplægges som beskrevet i jordhåndteringsplanen. Det vil sige, at
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a. den opgravede jord holdes adskilt i sektioner bestående af vejkassefyld, fyld
og intaktjord.
b. Jorden oplægges i volde med maksimal bredde og højde på 5x2,5 m.
9. Entreprenøren skal løbende sikre pladsen mod støvdannelse, således at oplaget af
jord og aktiviteterne i forbindelse hermed ikke giver anledning til støvgener for
omgivelserne.
10. Jord som prøvetages på den midlertidige oplagsplads skal i forbindelse med
prøvetagning oplægges i miler/jordbunker, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter
høj, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
11. Gældende regler om jordhåndtering skal overholdes. Bortskaffelse af ikkegenindbygningsegnet jord skal anmeldes via Jordweb og bortskaffes til godkendt
modtager.
Mariagerfjord Kommune stiller ikke krav om jordflytningsanmeldelse af jord som
transporteres fra opgravningssted til den midlertidige oplagsplads og retur.
12. Når driften på pladsen er ophørt skal stabilgrusen fjernes og nye jordprøver
udtages samme steder, som de oprindelige prøver blev udtaget. Pladsen reetableres
med den afrømmede muld.
13. Stabilgrusen genindbygges i vejopbygningen på de vejstrækninger, der indgår i det
nærværende anlægsprojekt eller prøvetages med overfladeprøver, hvis den
bortskaffes.
Vilkår til genanvendelse af vejjord
14. Ved genindbygning af jord skal materialerne i videst mulig omfang genanvendes på
samme matrikel, som de er opgravet fra.
Miljøteknisk tilsyn
15. Den ansvarlige for miljøtilsynet instruerer entreprenøren således, at
jordhåndteringen foretages i henhold til tilladelsens vilkår. Som oplyst i
jordhåndteringsplanen kontrolleres entreprenørens jordhåndtering løbende ved de
anlægstekniske tilsyn og er et fast punkt i forbindelse med byggemøder.
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Uforudset forurening
16. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en
ukendt forurening i jorden, skal arbejdet straks standses og miljøtilsynet
underrettes. Miljøtilsynet skal herefter orientere Mariagerfjord Kommune.
17. Arbejde med forurenet jord bør foregå under miljøteknisk tilsyn, og som beskrevet
i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998.
Dokumentation for projektets afslutning
18. Senest 4 uger efter projektet er afsluttet, skal det udførte arbejde afrapporteres til
Mariagerfjord Kommune. Afrapporteringen skal som minimum indeholde
a. oversigt over prøvesteder på det afrømmede areal samt analyseresultater fra
både før og efter anvendelse af arealet til midlertidigt oplag,
b. en redegørelse for det førte miljøtekniske tilsyn,
c. samt beskrivelse af eventuel påtruffet forurening.
Lovgrundlag
Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19.
Tilladelsen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres
eller tilbagekaldes af hensyn til
 fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
 gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en
spildevandsplan efter § 32 eller
 miljøbeskyttelsen i øvrigt.
Grundlag for tilladelsen
Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tilladelsen:
 Jordhåndteringsplan fremsendt den 7. juni 2021. Godkendt af Mariagerfjord
Kommune den 14. september 2021. Planen er vedlagt som bilag 1.
Matrikel- og ejerforhold
Arbejdet omfatter oplag på en del af matrikel 17a, Hørby By, Hørby. Oplagsmatriklen ejes
af privat lodsejer.
Beskrivelse af det ansøgte projekt
Mariagerfjord Vand A/S etablerer nye spilde- og regnvandsledninger i en del af Hobro
midtby. Nogle steder udskiftes og renoveres ligeledes vandledninger. Det ansøgte projekt
omhandler Jernbanegade, Fortunaparken, Skivevej, Nyvej, Hovangsvej og Banegaardsvej.
Der udføres både traditionelt gravearbejde, strømpeforing samt styrede underboringer.
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Anlægsarbejdet gennemføres i perioden primo august 2021 til juni 2022 og er inddelt i 6
etaper.
Den anslåede mængde overskudsjord i forbindelse med gravearbejdet er ca.
3.630 m³ svarende til ca. 7.000 tons, såfremt alt jord bortskaffes.
Mariagerfjord Vand A/S ønsker at genindbygge, alt den jord der kan, løbende i
ledningstraceet. Så vidt muligt bliver jord fra vejkassen opgravet særskilt og oplagt
umiddelbart ved siden af ledningsgraven. Tilsvarende vil genindbygningsegnet fyld- og
intaktjord blive oplagt umiddelbart ved siden af/langs ledningsgraven på befæstet areal.
Er dette ikke muligt køres jorden til mellemoplaget.
Der er foretaget 26 geo- og miljøtekniske boringer i entrepriseområdet, hvorfra der er
udtaget og analyseret søjleprøver. Der kan blive behov for at prøvetage yderligere i
mellemoplaget.
Gravearbejdet foregår inden for områdeklassificeret areal og i vejjord, hvorfor
bortskaffelse af overskudsjord er omfattet af anmeldepligt efter
jordflytningsbekendtgørelsen.
Den midlertidige oplagsplads er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser
og umiddelbart op af beskyttet natur, beliggende syg for oplagspladsen.
Ansøgers risikovurdering
Ansøger vurderer på baggrund af prøveresultaterne, at der ikke er risiko for at
miljøfremmede stoffer ved udvaskning eller fordampning spreder sig til omgivelserne.
Mellemoplaget er placeret uden for indvindingsopland til almen vandværk samt uden for
område med særlige drikkevandsinteresser. Ansøger vurderer derfor at det midlertidige
oplag af jord ikke udgør en risiko for omgivelserne eller giver anledning til spredning af
forurening.
Mariagerfjord Kommunes vurdering af projektet
Det er Mariagerfjord Kommunes samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende
beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod at der meddeles tilladelse til det ansøgte
på de angivne vilkår.
I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord
Kommune vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen1.

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter, nr. 1595 af d. 6. december 2018.
1
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I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i
sig selv eller ved kumulative forhold vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet
afstanden til nærmeste område er følgende:
Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals,
Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk

Afstand
Ca. 5,9 km i sydøstlig retning

Det konkrete projekt vurderes ikke at have en påvirkning uden for den matrikel oplaget
etableres på.
I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord
Kommune endvidere sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag
IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil indebære, at yngle- og rasteområder for
arter på habitatdirektivets bilag IV vil kunne beskadiges eller ødelægges.
Partshøring
Grundejer antages, på baggrund af dialog med ansøger, at være bekendt med sagens
indhold, hvorfor Mariagerfjord Kommune har vurderet, at grundejer ikke skal partshøres.
Et udkast til tilladelsen blev sendt til kommentering ved ansøger den 13. september 2021.
Der er ikke kommet bemærkninger til udkastet.
Klagevejledning
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og
interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald.
Klagen skal være skriftlig og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede
afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord
Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen findes på www.borger.dk
og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved
anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på
kommunens hjemmeside, dvs. torsdag d. 20. oktober 2021, kl. 23.59.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af
Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til
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Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som så træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.
Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via
www.naevneneshus.dk).
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk
overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis
gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage
tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har
truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En klage over denne tilladelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres
regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.
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Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside onsdag d. 22.
september 2021. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på
hjemmesiden.
Venlig hilsen
Gitte Hovkjær Gregersen
Miljømedarbejder
Bilag
1. Jordhåndteringsplan
Kopi af tilladelsen sendes til:
Grundejer af matr. nr. 17a, Hørby By, Hørby.
Bygherre, Mariagerfjord Vand A/S, Maria Nida Junker-Hansen: mjh@mfv.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk
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