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COWI A/S
Visionsvej 53
9000 Aalborg

Att.: Jesper Andersen
E-mail: jpan@cowi.dk

Matr. 1a Pugdal Gde., Vildbjerg
Tilladelse til midlertidig oplagsplads til vejjord

Ansøgning
COWI A/S har på vegne af Herning Vand A/S den 18. oktober 2018 søgt om til-
ladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven1 til ”Midlertidig oplagsplads til vejjord”. 
Oversigt over placering af den midlertidige oplagsplads er vist på bilag 1.

Afgørelse
Herning Kommune meddeler hermed tilladelse til en midlertidig oplagsplads til 
oprenset kraftigt forurenet sediment på de fastsatte vilkår. Tilladelsen meddeles 
efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Kræver oprensningen andre nødvendige til-
ladelser m.v. skal de søges separat.
Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øv-
rigt.
Tilladelsen er tidsbegrænset til den 31. december 2019. Kommunen kan dog til 
enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis 
de er utilstrækkelige.
Udkast til tilladelsen har været sendt til kommentering hos ansøger. De indkom-
ne bemærkninger er indarbejdet i tilladelsen med tilhørende bilag i det omfang, 
det er vurderet relevant.
Herning Kommune er tilsynsmyndighed i forhold til denne tilladelse. 

Vilkår
1. Der må midlertidig oplagres op til 1.900 m3 vejjord fra etablering/renovering 

af regn- og spildevandsledning på Pugdalsvej på del af matr. 1a Pugdal 
Gde., Vildbjerg (se bilag 1).

2. Der skal udlægges en minimum 10 cm sandpude under oplaget til beskyt-
telse af jord og grundvand.

3. Hvis der under gravearbejdet i tracéet til regnvandsledningen eller ved 
håndtering af vejjord på den midlertidige oplagsplads konstateres en uven-
tet forurening, skal alt arbejde standes, og kommunen (bjgjp@herning.dk) 
skal kontaktes.

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1121 af 03/09/2018
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4. Herning Vand A/S, deres repræsentant eller entreprenøren skal jævnligt føre tilsyn med 
den midlertidige oplagsplads for at undgå, at uvedkommende tilfører jord, affald eller lig-
nende til oplagspladsen. Hvis der sker utilsigtede ting på den midlertidige oplagsplads 
f.eks. problemer med overfladevand m.v. skal kommunen (bjgjp@hering.dk) straks kon-
taktes.

5. Senest den 31. maj 2019 skal Herning Vand eller dennes repræsentant indsende skriftlig 
dokumentation til kommunen (bjgjp@herning.dk) på overholdelse af vilkår i denne tilla-
delse. Dokumentationen skal indeholde følgende:
a) Beskrivelse af den faktiske håndtering af vejjord - mængder m.v.
b) Billeddokumentation af vilkår 2.
c) Hvis vilkår 3 bliver aktuel skal håndtering af forureningen beskrives.
d) Tilsynsnotater i henhold til vilkår 4 skal indeholde dateret billeddokumentation samt 
noter med observationer.

Ansøgers oplysninger om projektet
Renovering/etablering af 210 meter regnvandsledning langs den eksisterende Pugdalvej. 
Der er ikke udtaget jordprøver til kemisk analyse forud for denne entreprise. Der forventes 
kun lettere forurenet jord i vejarealet. 

Der skal håndteres ca. 4.200 m3 vejjord, hvor af de ca. 1.900 m3 skal bortskaffes. 
Der udtages prøver analyse pr. 120 tons af den fyldjord som skal bortskaffes. Prøver tages 
fra miler i det midlertidige jorddepot. Der skal på baggrund af de estimerede jordmængder 
udtages 29 prøver til analyse på godkendt laboratorie. Der analyseres for standardpakken, 
svarende til totalkulbrinter, seks tungmetaller og PAH-forbindelser.
Jorden forventes oplagt på kanten af udgravningen eller i depotet, hvorefter genindbygnings-
egnet jord genindbygges. Den resterende jord køres i mellemdepot hvor der udtages jordprø-
ver inden jorden evt. bortskaffes.
Ren jord og udokumenteret jord oplægges i separate miler. Jorddepotet indrettes ved at ud-
lægge 10 cm sandpude, for at sikre adskillelsen mellem opgravet jord og eksisterende jord-
lag. Depotet skal inddeles således:
› Fyldjord
› Intaktjord
Ved evt. mellemdeponering af intakt jord på det midlertidige jorddepot, laves en klar opdeling 
af intakt jord fra de øvrige miler, således at der ikke kan ske en sammenblanding af intakt 
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jord med fyldjorden. Derudover besigtiges den opgravede intakte jord på mellemdepotet med 
mellemrum for at sikre, at der ikke er sket sammenblanding med fyldjord på mellemdepotet.
Arbejdet forventes igangsat januar 2019 og afsluttet ultimo april 2019.
Ansøger oplyser i mail af 13. november 2019, at tidsplanen for projektet p.t. ikke er realistisk 
og forventes at forløbe frem til minimum ultimo maj 2019.
Miljøteknisk vurdering
Matr. 1a Pugdal Gde., Vildbjerg er ejet af Herning Kommune og beliggende i lokalplanområ-
de 91 Offentlig institution ved Lille Pugdalvej, Vildbjerg, hvor § 8.1 siger, at en passende or-
den ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Det vurderes, at entreprenøren 
holder så meget orden på milerne som det er mulig i perioden for den midlertidige oplagring, 
hvorved den midlertidige oplagring ikke er imod lokalplan. Kommunens afdeling for Vej, Tra-
fik og Byggemodning har givet accept af bruge af arealet til 30. april 2019.
Forureningsniveauet i vejjorden fra Pugdalvej er ikke kendt på forhånd, men betragtes som 
udgangspunkt som lettere forurenet.
Herning Kommune har flere sæt af kriterier for forurenet jord. I den aktuelle sag er det rele-
vant at betragte to sæt kriterier, som stammer fra Vejledning om oprydning på forurenede 
lokaliteter (MST Vejledning 1998): Jordkvalitetskriterierne (JKK)2 og afskæringskriterierne 
(AK)3. Hvis JKK er overholdt, kan jorden normalt betragtes som uforurenet. Hvis AK er over-
skredet, betragtes jord som forurenet. Den jord, som ligger mellem JKK og AK, betragtes 
som lettere forurenet jord.
Kommunen tillader ikke fri anvendelse af lettere forurenet overskudsjord, men vurderer kon-
kret i hvert enkelt tilfælde, om der kan meddeles tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.
Der vil blive stillet vilkår om, at der skal udlægges 10 cm sandpude eller stabilgrus efter af-
rømning af mulden til beskyttelse af overjorden i henhold til ansøgningsmaterialet.
Vejret i Danmark er generelt blevet mere regnfuldt, hvorfor problemer med afstrømning af 
jord fra oplagene kan forekomme. Der vil blive stillet vilkår om, at Herning Vand A/S eller 
dennes repræsentant skal kontakte Herning Kommune, hvis der bliver problemer med afvan-
dingen inden de gør noget.
Grundvandsinteresser:
Den midlertidige oplagsplads ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og udenfor for indvindingsopland til et alment vandværk. Den nærmeste vandværks-
boring ligger ca. 1,3 km mod sydvest. Det terrænnære grundvand vurderes at strømme i 
vest/nordvestlig retning.
Samlet vurdering:
Herning Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at etablering af den midlertidige 
oplagsplads til vejjord fra renovering/etablering af 210 m regnvandsledning på Pugdalsvej på 
del af matr. 1a Pugdal Gde., Vildbjerg kan ske uden væsentlige konsekvenser for miljøet.

Habitatvurdering (Natura2000-områder og bilag IV-arter)

2 Beskriver den grænseværdi, der skal sikre, at der er fri anvendelse af jorden dvs. at det kan bruges til følsom arealanvendelse 
f.eks. jord i børnehaver, offentlig legepladser, køkkenhaver og lign.
3 Beskriver den grænseværdi, hvor der skal ryddes op, hvis jorden bliver anvendt till bolig, børneinstitution eller offentlig lege-
plads.
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I henhold til § 7, stk.1 i Habitatbekendtgørelsen4 er tilladelser efter § 19 i Miljøbeskyttelseslo-
ven omfattet af en forudgående vurdering af, om aktiviteterne forbundet med den midlertidige 
oplagsplads kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det omfatter en vurdering af pro-
jektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttel-
sesområder. Det nærmeste Natura 2000-område ”Ovstrup Hede med Røjen Bæk” begynder 
ca. 10 km nordøst for projektarealet.
Herning Kommune vurderer, at den midlertidige oplagsplads hverken i anlægsfasen, i drifts-
fasen, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder i 
væsentlig grad.
Dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV er i henhold til direktivet særligt 
beskyttet, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller uden-
for. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved projektområdet.
Herning Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV eller listen over kommunale ansvarsarter. Detaljeret kendskab til enkelte arters fore-
komst i området haves dog ikke.

Offentliggørelse, klage- og søgsmålsvejledning m.v.
Tilladelsen offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside den 19. november 2019 
2018.
Kommunens afgørelse om tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven kan i henhold til lovens § 91 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt 
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan 
desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.
Kommunens VVM-afgørelse kan kun påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt 
angår retlige spørgsmål ifølge § 49 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages af en-
hver med retlig interesse i sagens udfald.
Der kan klages via Klageportalen, som man finder et link til på https://naevneneshus.dk/start-
din-klage/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for 
at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Herning Kommune på 
teknik@herning.dk. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 17. december 2018.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

4 Bek. nr. 926 om udpegning og administration af international naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af vise 
arter af 27/06/2016

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
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En tilladelse må normalt udnyttes selvom der er klaget over den. Ved klage kan Miljø- og Fø-
devareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klagepe-
rioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar. 
Aktindsigt:
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvil-
ket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og 
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Søgsmålsvejledning:
Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal an-
lægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Jannie K. Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik

Kopi til:
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Nord; E-mail: senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening (Herning lokalkomité); E-mail: herning@dn.dk
Herning Vand A/S; Att.: Alex Kirkegaard Kristensen; E-mail: akk@herningvand.dk
Herning Kommune, Vej Trafik og Byggemodning; Att.: Kim Grarup; E-mail: vtbkg@herning.dk

mailto:herning@dn.dk
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Bilag 1: Oversigt over placering af midlertidig oplagsplads


