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Miljøgodkendelse 
Til etablering af en plads til midlertidigt oplag af jord fra kloakrenoveringsprojekt på 
matr. nr. 13q, Hornborg By, Hornborg, beliggende Hornborgvej 17, 8762 Flemming. 
 
Aktiviteten/virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens1 bilag 2 punkt K 
212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elek-
tronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af 
affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på 
mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 
211. 
 
Anlægget er desuden omfattet af miljøvurderingslovens2 bilag 2 punkt 11 b) Anlæg til 
bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Afgørelse vedrørende VVM meddeles særskilt. 
 
Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 5.  
  

Sammendrag 
I forbindelse med at Hedensted Spildevand A/S skal renovere kloaknettet i Flemming og 
Hornborg, er der behov for en plads, hvor der kan håndteres jord fra projektet, herunder 
prøvetagning i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen3.  
 

Begrundelse 
Hedensted Kommune vurderer, at den væsentligste potentielle kilde til forurening af om-
givelserne, i forbindelse med aktiviteterne på pladsen, er støj. Der er ikke stillet vilkår 
om overholdelse af støjgrænserne i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virk-
somheder. Der er i stedet for stillet vilkår i forhold til driftstiden, og at Hedensted Kom-
mune, hvis det findes nødvendigt, kan kræve, at der udføres støjbegrænsende foran-
staltninger. Dog vurderes det, at aktiviteterne ikke giver anledning til væsentlige støjge-
ner i omgivelserne. 

 
1 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed 
 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
3 Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af 
jord 
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Derudover er der bl.a. stillet vilkår om, at der skal etableres en vold rundt om pladsen, 
og at denne vold skal holdes i god vedligeholdelsesstand, således at der ikke kan ske ud-
skylning af jord til Møllebækken, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. He-
densted Kommune vurderer, at hvis pladsen etableres og drives i overensstemmelse med 
denne miljøgodkendelse, vil der ikke være risiko for forurening af omgivelserne. 

Kommunens afgørelse 
Hedensted Kommune meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens4 § 33 
til etablering af en plads, hvor der kan håndteres jord fra kloakrenoveringsprojektet om-
fattet af jordhåndteringsplan projekt nr.: 22-0015, på Hornborgvej 17, 8762 Flemming 
på nedenstående vilkår:  

Generelt 
1) Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter meddelelse, ellers bortfalder den. 

2) Ved ophør af aktiviteterne på pladsen, skal virksomheden træffe de nødvendige for-
anstaltninger for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for 
disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før 
driften ophører. Aktiviteterne på pladsen skal være ophørt senest den 31. december 
2024. 

3) Hedensted Kommune kan, i forbindelse med ophør af aktiviteten og stabilgruset og 
muldvolden er fjernet, forlange, at virksomheden dokumenterer, at stedet, hvor akti-
viteten har foregået, efterlades uforurenet. Dokumentationen skal ske ved udtagning 
af jordprøver. Hedensted Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder. 

4) Pladsen skal være indhegnet samt aflåst, når der ikke arbejdes på pladsen, så det 
ikke er muligt at komme ind på pladsen for uvedkommende.   

Indretning og drift 
5) Pladsen skal etableres mindst 10 meter fra brinken af Møllebækken. 

6) Inden pladsen tages i brug, skal der udlægges mindst 15 cm stabilgrus på fiberdug til 
adskillelse af den underliggende jord. 

7) Rundt om pladsen skal der etableres en vold på mindst 1 meter i bredden og 0,5 me-
ter i højden, for at forhindre udskylning af jord til Møllebækken.  

8) Der må maksimalt opbevares 3000 tons jord på pladsen. 

9) Der må kun modtages og oplagres kategori 1 jord og kategori 2 jord, som defineret i 
jordflytningsbekendtgørelsen, fra Hedensted Spildevand A/S’ kloakrenoveringsprojekt 
i Hornborg og Flemming, og jorden må ikke sammenblandes. 

10) Jord, der indeholder bygge- og anlægsaffald, må ikke køres til pladsen. 

11) Der skal foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan der foretages fornøden 
modtagekontrol, herunder en procedure for afvisning af jord. Det skal fremgå af in-
struksen, hvem der foretager kontrol og hvordan kontrollen foretages.  

Luftforurening 
12) Hvis aktiviteterne på pladsen giver anledning til støvgener i omgivelserne, som He-

densted Kommune finder væsentlige, skal der foretages støvbegrænsende foranstalt-
ninger. 

 
4 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse 
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Støj og vibrationer 
13) Der må kun være aktiviteter på pladsen i tidsrummet: Mandag – fredag kl. 7.00 til 

18.00. 

14) Hvis aktiviteterne på pladsen giver anledning til støjgener i omgivelserne, som He-
densted Kommune finder væsentlige, skal der foretages støjbegrænsende foranstalt-
ninger. 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
15) Volden, jf. vilkår 7, skal til enhver tid være i god vedligeholdelsestilstand, så det sik-

res at volden er intakt. 

16) Aktiviteterne på pladsen må ikke give anledning til forurening af jord, grundvand og 
overfladevand. Hvis Hedensted Kommune vurderer, at der er en væsentlig risiko for 
forurening af omgivelserne, skal der udføres afhjælpende foranstaltninger. 

Egenkontrol 
17) Der skal føres en logbog, hvori alle partier af jord, som køres til pladsen, registreres.  

Et parti jord defineres som en mængde ensartet jord stammende fra samme lokalitet 
f.eks. en vejstrækning. 

Logbogen skal som minimum indeholde: 

 Hvor det enkelte parti stammer fra 

 Mængden i tons 

 Dato for oplagring på pladsen 

 Dato for udtagelse af prøver til analyse 

 Analyseresultater og kategorisering af det enkelte jordparti 

 Oplysning om slutdisponering for det enkelte jordparti.  

Logbogen skal kunne fremvises til Hedensted Kommune, herunder fremsendes til 
kommunen, hvis kommunen anmoder herom. 

Øvrige bemærkninger 
Aktiviteterne må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herun-
der med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forure-
ning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om 
en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse. 
 
Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og 
affaldsbekendtgørelsen5. 
 
Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg som virksomheden 
benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale affaldsregister. 
 
Det er virksomhedens ansvar, at de indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, 
som virksomheden har indgået kontrakt med om bortskaffelse/modtagelse af affald, ind-
beretter i affaldsdatasystemet. 

 

 
5 Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret
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Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres den 23.06.2022 dels på Digital miljøadministration (DMA) dels 
på kommunens hjemmeside. 
 

Klagevejledning 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rudi Pia Frederiksen 
Ingeniør 
 
 

https://dma.mst.dk/
https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/miljoegodkendelser
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Grundlaget for godkendelsen  

Lovgrundlag 

 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksom-
hed 

 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse 
 Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i 

forbindelse med flytning af jord 
 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) 
 Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald 
 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration 

af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habi-
tatbekendtgørelsen) 

Sagsakter 
 Ansøgning modtaget den 17. maj 2022.  
 Supplerende oplysninger er fremsendt løbende, senest den 8. juni 2022 

Ansøger 
VAM A/S 
Rosbjergvej 3 
8220 Brabrand 

Virksomheden 
VAM A/S 
Hornborgvej 17 
8762 Flemming 
 
CVR-nummer 13760381 
 

Ejendommen/områdets ejer 
Ole Christoffersen 
Vedbæksalle 46 
8700 Horsens 

Virksomhedens kontaktperson 
Henrik Melgaard 
Mob.: +45 24 61 91 01 
E-mail: hm@melgaardplusco.dk 
 

Beliggenhed/planforhold 
Mellemdepotet placeres i det åbne land. Der er almindelige drikkevandsinteresser i områ-
det. Området ligger cirka 400 meter nord for landsbyen Hornborg og ca. 4,5 kilometer 
øst for Uldum. Pladsen, hvor mellemdepotet skal ligge, har et areal på 2000 m². 
Vandløbet Møllebækken løber syd for pladsen. Bækken beskyttede af naturbeskyttelses-
lovens § 3.  
 
Nærmeste bolig ligger 275 meter vest for pladsen. 

mailto:hm@melgaardplusco.dk
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Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV 
 
Ifølge § 7 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelse efter Miljø-
beskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. 
 
Der er cirka 2,9 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 236 ’Bygholm 
Ådal’, som rummer Habitatområde nr. 236. Habitatområdets udpegningsgrundlag er 
blandt andet ’Vandløb med vandplanter’ og bæklampret. 
Der er cirka 5 kilometer til næstnærmeste Natura 2000-område som er nr. 77. ”Uldum 
kær, Tørring Kær og Ølholm Kær” som rummer Habitatområde nr. 66 og fuglebeskyttel-
sesområde, nr. 44.  
Der er cirka 18 km til nærmeste Ramsar-område, som er nr. 13 ”Horsens Fjord og En-
delave”. 
 
Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. Området ligger inden for udbredelsesom-
rådet for bilag IV-arter såsom odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, 
strandtudse, og en række flagermus. 
 
Vurdering 
 
Det vurderes samlet set, at etablering af mellemdepotet ikke kan medføre en væsentlig 
påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 
2000-områder, der potentielt kan påvirkes. Det vurderes desuden at etablering af jord-
voldene ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-
bredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller øde-
lægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV. 

Miljøteknisk beskrivelse 

Virksomhedens art 
Anlæg til midlertidigt oplag af ikke-farligt affald i form af overskudsjord er omfattet af 
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2: 
 
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel 
af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen 
på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt 
K 211. 

Beskrivelse af projektet 
I forbindelse med Hedensted Spildevand A/S’ forestående kloakrenoveringsarbejde i 
Flemming og Hornborg skal der håndteres jord fra projektet. På stækningerne, hvor kloa-
karbejdet skal udføres, er der er udført boringer i forbindelse udarbejdelse af en jord-
håndteringsplan til belysning af, om jorden kan være forurenet, lettere forurenet eller 
ren. 
 
Hvis de udførte indledende boringer har vist, at der er tale om forurenet jord og lettere 
forurenet jord køres det direkte til godkendt modtager, når det er gravet op. 
 
Der skal tages supplerende prøver af den jord, hvor boringerne har vist, at der er tale om 
ren jord, for endeligt at kunne kategorisere den. Hovedsageligt vil den supplerende prø-
vetagning foregå ved, at der fjernes asfalt på en strækning og udtages prøver svarende 
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til mængdeangivelserne i jordflytningsbekendtgørelsen. Resultatet af prøvetagningen af-
gør herefter slutdisponeringen af jorden. 
 
Hvis det grundet vejrforhold eller lignende ikke er muligt at udtage prøver forinden op-
gravning, køres jorden til pladsen på Hornborgvej 17 og de supplerende prøvetagninger 
blive udført her. 
 
Resultaterne af de supplerende prøvetagninger vil afgøre om jorden kan genindbygges i 
projektet eller køres til godkendt modtager.  
 
På pladsen oplægges jorden i tre miler – ikke prøvetaget fyldjord, lettere forurenet jord, 
intaktjord. Jord, hvor resultatet af prøvetagningen viser, at der er tale om ren jord, op-
lægges i en fjerde mile. Lettere forurenet jord bortskaffes til godkendt modtager. 
 
På pladsen vil der bliver oplagret højst 3000 tons jord ad gangen. Forventet årlig 
mængde vil være 20.000 tons.  

Etablering 
Der etableres en plads ca. 2000 m². Pladsen belægges med 15-20 cm stabilgrus på fiber-
dug og rundt om pladsen etableres en vold på 1 meter i bredden og 0,5 meter i højden. 
Pladsen etableres +10 meter fra det § 3 beskyttede vandløb Møllebækken. 
 

Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Der er ingen BREF dokumenter eller BAT konklusioner, der kan finde anvendelse på akti-
viteten. Der er heller ingen standardvilkår, som kan ses som et udtryk for BAT. 

Genanvendelsen af jord er en metode til nyttiggørelse af affald. Jorden erstatter jomfrue-
lige materialer, som ellers skulle have været anvendt til projektet i forbindelse med ud-
lægning af nye kloakrør.  

Ved at genanvende jord, begrænses nødvendigheden af transport af jord, og dermed 
mindre CO2-udledning. 

Vurdering 

Genanvendelsen af jorden til kloakprojektet vurderes at være i overensstemmelse med 
miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse.  

Luftforurening 
I forbindelse med håndteringen af jorden på pladsen, vil bidrag til luftforurening stamme 
fra emissioner fra mobile kilder såsom gummihjulslæsser og gravemaskine samt lastbil. 
Ligeledes kan der forekomme emission fra eventuelt tilkørende køretøjer med jord. Der 
vil ikke være stationære kilder, som medfører luftemissioner. 
I tørre perioder kan det blive nødvendigt at vande jorden for at mindske en eventuel stø-
vemission.  
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Vurdering 

Hedensted Kommune har stillet vilkår om, at oplaget og håndteringen af jorden ikke må 
give anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne. Det vurderes, at der er foretaget 
de nødvendige foranstaltninger til at hindre støvgener i omgivelserne, idet det er oplyst, 
at det kan komme på tale at vande, hvis det støver. 

Spildevand 
Der fremkommer ikke spildevand på pladsen.  

Til- og frakørselsforhold 
Kørsel til og fra pladsen sker via Hornborgvej.  

Støj 
Ansøger oplyser, at selve kloakrenoveringsarbejdet udføres i tidsrummet kl. 6 til 18. Der 
arbejdes på pladsen i tidsrummet kl. 7 til 18, dog ikke kontinuerligt. På pladsen frem-
kommer der støj i forbindelse med af og pålæsning af jord og håndtering jord. Der an-
vendes støjsvagt materiel. 
Nærmeste bolig ligger 275 meter vest for pladsen. 

Vurdering 

Hedensted Kommune har vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille krav om, at aktivi-
teten skal overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj. Der er 
alene stillet vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve støjbegrænsende foranstalt-
ninger, hvis kommunen vurderer, at aktiviteten giver anledning til væsentlige støjgener i 
omgivelserne.   

Affald 
Der forventes ikke frembragt affald i forbindelse med aktiviteten. Hvis det, i forbindelse 
med håndteringen af jorden alligevel viser sig, at jorden indeholder stumper af kloakrør, 
plaststumper mv. frasorteres dette jorden inden videredisponering af jorden. Affaldet 
bortskaffes til godkendt modtager. 

Vurdering 

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette, da det er oplyst, at eventuelt af-
fald bortskaffes efter gældende regler. 

Jord, grundvand og overfladevand 
Der er drikkevandsinteresser i området. Ved etablering af pladsen rømmes mulden af og 
der udlægges 15-20 cm stabilgrus og rundt om pladsen er der en vold på 1 meter i bred-
den og 0,5 meter i højden. Pladsen etableres +10 meter fra det § 3 beskyttede vandløb 
Møllebækken. 
 
Der foregår ikke tankning af materiel på pladsen.  

Vurdering 

Der stilles vilkår om, at pladsen skal etableres mere end 10 meter fra Møllebækken og at 
volden omkring pladsen vedligeholdes løbende. Det vurderes, at der med disse foran-
staltninger ikke vil være risiko for udskylning af jord til vandløbet. 
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Desuden er der stillet vilkår om, at Hedensted Kommune, i forbindelse med ophør af akti-
viteten og stabilgruset og muldvolden er fjernet, kan forlange, at virksomheden doku-
menterer, at stedet, hvor aktiviteten har foregået, efterlades uforurenet. Dokumentatio-
nen skal ske ved udtagning af jordprøver. Hedensted Kommune skal godkende antal og 
placering af prøvesteder. 

 

Forslag til vilkår om egenkontrol 
Virksomheden har ikke indsendt forslag.  

Bilag 
1. Klagevejledning 

2. Oversigtskort over indretning af pladsen 

Kopimodtagere 
 Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278 
 Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789 
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-

nr.: 1020864415 
 Ejer af ejendommen; Ole Christoffersen, Vedbæksalle 46, 8700 Horsens 
 Hedensted Spildevand, Ørumvej 48, 8721 Daugård, cvr. 32658210 
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Klagevejledning     Bilag 1 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
 

 Ansøgeren 
 Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord 
 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  
 Klageberettigede foreninger og organisationer. 

 
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på kommunens hjemmeside. Klagefristen er 
fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har 
godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, 
hvor klagefristen udløber. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 
direkte på Nævnenes Hus 
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På Nævnenes Hus kan klager finde information om, hvordan man klager via 
Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer 
og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, 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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

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 ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge– og 
anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyn-
dighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. 
  

http://www.hedensted.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
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      Bilag 2 
 


