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Miljøtilsyn hos Jysk Jordhåndtering A/S, Savannevej 1, 9220 Aalborg Øst
Aalborg Kommune har den 30. september 2019 ført tilsyn hos Jysk Jordhåndtering A/S, CVR-nr. 32560474. Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Keld Knudsen og Kristian Rytter. Aalborg Kommune var repræsenteret ved Morten B Ramshev og
Torben N Petersen.
Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K206.
Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med virksomhedens samlede
miljøforhold; primært med fokus på opfyldningsprojektets progression. Baggrunden for dette er, at miljøgodkendelsens frist for
opfyldningen (vilkår 5) er overskreden, til trods for at den er blevet forlænget 3 gange.

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold
Ved tilsynet blev det konstateret, at der ikke er tilført jord siden miljøgodkendelsens frist for opfyldning udløb d. 6. januar 2019, og
at der principielt er tilstrækkeligt med jord på matriklen til at afslutte opfyldningen. At opfyldning endnu ikke er afsluttet skyldes,
at jorden er udlagt i et tykkere lag end foreskrevet i miljøgodkendelsens vilkår 5 for at forbelaste arealerne.
Projektets forsinkelse skyldes, at opfyldningsområdet har vist sig blødere end først antaget. Visse arealer er sunket adskillige meter,
og dette har bevirket, at der er blevet behov for mere jord end anslået i miljøgodkendelsen.
Virksomheden udjævner jorden på matriklen til den i godkendelsen fastlagte kote på 2,5 m i 4. kvartal af 2019. Herefter mangler
der dog fortsat tilførsel af materialer til forbelastning af de arealer, som den i dag overskydende jord udjævnes til, inden etableringen af de fremtidige kajarealer kan påbegyndes.
Det understreges, at der ikke må tilføres yderligere lettere forurenet jord eller andet affald (herunder også ren jord karakteriseret
som affald) uden der på ny er ansøgt om og meddelt miljøgodkendelse hertil.
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