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Miljøgodkendelse
til terrænregulering af landbrugsjord på den nordlige del af matr. Nr. 9e Hvirring By,
Hvirring beliggende Skanderborgvej 91, Hvirring, 8762 Flemming.

Luftfoto 2020: Skanderborgvej 91 er vist med lilla prik og arealet der ønskes terrænreguleret er vist med gul
firkant.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens1 bilag 2 punkt K206 Anlæg, der
nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Aktiviteten er endvidere omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af
konkrete projekter (VVM)2 bilag 2, nr. 11 b) ” Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter,
som ikke er omfattet af bilag 1)”. Der er truffet selvstændig afgørelse om dette.
Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 6.
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Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 godkendelse af listevirksomhed

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Sammendrag
Hedensted Kommune har den 5. december 2020 modtaget en ansøgning om terrænregulering på den nordlige del af mat. nr. 9e, Hvirring By, Hvirring. Det oplyses i ansøgningen, at påfyldning af jord er nødvendig, idet jorden er vandlidende. Som det er nu, skal
der anvendes store mængder vand i forbindelse med den landbrugsmæssige drift af arealet. Endvidere er terrænreguleringen en tilbageførsel til oprindeligt niveau efter grusgravning på arealet år tilbage. Jorden under muldlaget, som er 30-40 cm, består af rent
sand/grus som følge deraf.

Begrundelse
Hedensted Kommune vurderer, at den væsentligste potentielle kilde til forurening af omgivelserne, i forbindelse med terrænreguleringen, er støj. Aktiviteten er at betragte som
en midlertidig aktivitet, og der er således ikke stillet vilkår om støjgrænser i henhold til
Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Der er i stedet for stillet vilkår i forhold til driftstiden, og at Hedensted Kommune, hvis det findes nødvendigt, kan
kræve, at der udføres støjbegrænsende foranstaltninger.
Desuden er der stillet vilkår om, at der kun må anvendes uforurenet jord, og at jordens
forureningsgrad derfor skal være undersøgt, inden den modtages på pladsen samt at anlægsarbejdet ikke må give anledning til støvgener. Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at terrænreguleringen ikke vil påvirke omgivelserne i væsentlig grad.

Kommunens afgørelse
Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens3 § 33 terrænregulering af
landbrugsjord på den nordlige del af matr. Nr. 9e Hvirring By, Hvirring beliggende Skanderborgvej 91, Hvirring, 8762 Flemming på nedenstående vilkår:

Generelt
1) Terrænreguleringen skal være påbegyndt inden 2 år fra meddelelsen af godkendelsen, ellers bortfalder godkendelsen.
2) Terrænreguleringen skal være etableret senest den 31. december 2023.
3) Der må maksimalt anvendes 10.000 m³ uforurenet jord til terrænreguleringen.
4) Mandskabet, som forestår anlægsarbejdet, skal kende godkendelsens indhold.
5) Der skal udarbejdes en driftsinstruks, der beskriver, hvordan mandskabet skal foretage fornøden modtagekontrol, afvisningsprocedure, og hvordan de skal forholde sig i
tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for
og kendt af personalet.
6) Området skal være afspærret uden for arbejdstid, så det ikke er muligt for uvedkommende at komme ind på området.
7) Der må kun anvendes uforurenet jord til terrænreguleringen.

Luftforurening
8) Anlægsarbejdet må ikke give anledning til støvgener, som Hedensted Kommune finder væsentlige.
9) I tørre perioder skal området, hvor der arbejdes, oversprøjtes med vand.

Støj og vibrationer
10) Der må kun være aktiviteter på pladsen i tidsrummet:
3 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
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Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00.
11) Ved valg af maskiner samt tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, skal støjgener begrænses mest muligt.
12) Der må ikke forekomme støj eller vibrationsgener i omgivelserne, som, efter Hedensted Kommunes vurdering, er væsentlige.
13) Hedensted Kommune kan, hvis det findes nødvendigt, kræve at der skal udføres støjeller vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Forhåndsgodkendelse af jord
14) Ejer af anlægget må kun anvende uforurenet jord, der er forhåndsgodkendt i henhold
til denne miljøgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal udføres af ejer af anlægget
eller dennes mandskab, før jorden anvendes. Ved forhåndsgodkendelsen skal detsikres, at jorden er analyseret i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse og at
jorden, på baggrund af områdets historik, ikke forventes forurenet med andre parametre, end hvad der er analyseret for.
15) Al jord skal anmeldes via www.jordweb.dk i den kommune, hvor jorden stammer fra.
16) Hvis et læs jord, som påtænkes indbygget i volden, udviser forureningsindikationer så
som misfarvning, lugt eller fri fase, eller hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, skal læsset afvises.

Modtagekriterier
17) Det skal dokumenteres, at jorden som påtænkes anvendt til terrænregulering overholder nedenstående grænseværdier:
Stof

Enhed

Kategori 1
<=
20
0,5
500

Arsen (As)
Mg/kg TS
Cadmium (Cd)
Mg/kg TS
Chrom total (Cr toMg/kg TS
tal)
Kobber (Cu)
Mg/kg TS 500
Kviksølv(Hg) (uorMg/kg TS 1
ganisk)
Bly (Pb)
Mg/kg TS 40
Zink (Zn)
Mg/kg TS 500
PAH total*
Mg/kg TS 4
Benz(a)pyren
Mg/kg TS 0,3
Dibenz(a,h)antracen Mg/kg TS 0,3
C6H6-C10
Mg/kg TS 25
C10-C15
Mg/kg TS 40
C15-C20
Mg/kg TS 55
C20- C35
Mg/kg TS 100
Sum C6H6-C10
Mg/kg TS 100
* PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen,
benz(a)pyren, di-benz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.
18) Der skal løbende registreres, hvor meget jord, der køres til og evt. fra anlægget.
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19) Dokumentation for tilkørte/afviste jordpartier skal være tilgængelig for Hedensted
Kommune under hele anlægsperioden og skal ved anmodning sendes til Hedensted
Kommune. Dokumentationen skal som minimum indeholde:
• stamoplysninger for opgravningsstedet (ejernavn, adresse og matr.nr.),
• jordmængder,
• analyseresultater af jorden samt
• transportørens navn, adresse og CVR-nr.

Egenkontrol
20) Hvert jordparti, der bliver kørt til anlægget, skal kontrolleres inden aflæsning på arealet, hvor terrænreguleringen skal foregå. Egenkontrollen skal løbende udføres af en
person med ansvar for modtagelse af jorden, som kender til driftsinstruks og miljøgodkendelse.
21) Der skal gennemføres en visuel kontrol af alle vognlæs jord.
22) Der skal løbende, og under hele anlægsperioden, føres driftsjournal for tilkørte/afviste
jordpartier med angivelse af:
• Visuel kontrol
• Dato for modtagne forhåndsgodkendte jordpartier med tilhørende analyseresultater
og kategorisering.
• Dato for modtagne ikke forhåndsgodkendte jordpartier og afviste jordpartier.

Indberetning
23) Når terrænreguleringen er tilendebragt, skal ejer af anlægget indberette følgende til
Hedensted Kommune:
• En samlet opgørelse over mængden af jord der hhv. er modtaget og afvist.
• Skema med registrering fra egenkontrol inkl. visuel kontrol.
• Situationsplan med angivelse af areal(er), hvor der er sket opfyldning.
• Kortsnit med angivelse af koter før og efter opfyldningen i anlægget.
24) Driftsjournalen skal fremsendes til Hedensted Kommune, senest 3 måneder efter ophør af anlægsaktiviteter.
25) To uger inden anlægsaktiviteterne ophører, skal dette skriftligt meddeles Hedensted
Kommune.

Øvrige bemærkninger
Eventuelt affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen4.
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, indberetter i affaldsdatasystemet.

4

Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.
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Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 27. juli 2021 dels på Digital miljøadministration (DMA) dels
på kommunens hjemmeside https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/miljoegodkendelser.

Klagevejledning
Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.
Med venlig hilsen
Rudi Pia Frederiksen
Ingeniør
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Grundlaget for godkendelsen
Lovgrundlag





Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)
Lovbekendtgørelse nr. nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.
Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord.

Sagsakter



Ansøgning af 5. december 2020 med supplerende oplysninger fremsendt løbende.
Afgørelse af 7. juni 2021 om at projektet ikke kræver landzonetilladelse.

Ansøger/ejer
Thorbjørn Bengtsson
Skanderborgvej 91, Hvirring
8762 Flemming
CVR-nr.: 20797193.
E-mail: thorbjoern.bengtsson@mail.dk og tlf. 30868999.
Terrænreguleringen foretages på nordlig del af matr. nr. 9e Hvirring By, Hvirring beliggende Skanderborgvej 91, Hvirring, 8762 Flemming.

Beliggenhed/planforhold
Matr. nr. 9e er beliggende i landzone.
Der er ikke registreret beskyttet natur, på matriklen. Der er ca. 95 meter til nærmeste
areal med beskyttet natur som er mose, overdrev og sø.
Syd for matriklen ligger et nord-sydgående dige som er omfattet af museumsloven og
derved ikke må tilstandsændres. Diget berøres dog ikke af projektet.
Ejendommen ligger ca. 5,7 km fra nærmeste Natura 2000-område som er 234. Bygholm
Ådal og 6,4 km fra næstnærmeste Natura 2000-område som er 77. Uldum Kær, Tørring
Kær og Ølholm Kær.
Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag
IV-arter. Det drejer sig om strandtudse, stor vandsalamander, markfirben, spidssnudet
frø, odder og en række flagermus.
Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Vurdering
I miljøgodkendelsen stilles der vilkår om, at jorden, der tilføres arealet, skal overholde
grænseværdierne for kategori 1 jord i jordflytningsbekendtgørelsen5.

Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af
jord.
5
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Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det
omgivende miljø, både med hensyn til forurening, beskyttede og fredede områder samt
menneskers sundhed.

Miljøteknisk beskrivelse
Virksomhedens art
Terrænreguleringen er i forhold til Godkendelsesbekendtgørelsen at betragte
som en aktivitet, der falder ind under listepunkt K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt
affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning,
biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Beskrivelse af anlægsarbejdet
Ansøger har oplyst, at
Der skal anvendes 10.000 m³ jord til terrænreguleringen af 1,2 ha i den nordlige del af
matr. nr. 9e, Hvirring By, Hvirring.
Jorden stammer fra bygge- og anlægsarbejder fra forskellige lokaliteter.
Kørsel med jord til arealet sker ad Hedelundvej. Der vil være trafik på hverdage fra kl.
6.00 til kl. 17.00. Det forventes, at der vil komme mellem 0 og 15 lastbiler om dagen.
En dozer vil foretage arbejdet med at fordele jorden på arealet.
Terrænreguleringen er tilendebragt ved udgangen af 2023.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)
Ansøger oplyser, at
Der anvendes diesel til dozeren og evt. vand til vanding, hvis aktiviteten giver anledning
til støv.
Der frembringes ikke affald, anvendelse af overskudsjord fra anlægsarbejder til jordforbedring er nyttiggørelse.
Der etableres ikke bygninger og skorstene.
Der frembringes ikke spildevand.
Aktiviteterne kan støje, men det foregår ude i det åbne land.
Der anvendes uforurenet jord til terrænreguleringen.
Vurdering
Hedensted Kommune vurderer, at anvendelse af overskudsjord fra anlægsaktiviteter vil
være at betragte som nyttiggørelse.

Luftforurening
I forbindelse med jordtilkørsel og anlægsarbejdet kan der forekomme støv i omgivelserne. Der anvendes dozer til udlægning af jorden på arealet.
Vurdering
Der er stillet vilkår om begrænsning af støv fra arbejdets udførelse, og at Hedensted
Kommune kan kræve, at der foretages yderligere støvbegrænsende foranstaltninger, hvis
det skønnes nødvendigt.
8

Det vurderes dog, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige støvgener til omgivelserne og at arbejdet er at sidestille med almindeligt markarbejde.

Spildevand
Der etableres ikke mandskabsfaciliteter på arealet, hvor anlægsarbejdet skal udføres.
Vurdering
Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette.

Støj
Kilder til støj og vibrationer i forbindelse med anlægsarbejdet vil være lastbiler, der kører
jord til arealet samt dozer der håndterer jord. Der vil være trafik på hverdage fra kl. 6.00
til kl. 17.00. De 10.000 m3 jord, der skal tilkøres, svarer ca. til, hvad der kan være på
330 lastbiler med hænger.
Vurdering
Der er stillet vilkår om begrænsning af støj fra arbejdets udførelse, og at Hedensted
Kommune kan kræve, at der foretages yderligere støjbegrænsende foranstaltninger, hvis
det skønnes nødvendigt.
Der er desuden stillet vilkår om, at der kun må være aktiviteter på arealet inden for normal arbejdstid, hvilket er hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 18.00.
Det vurderes, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige støjgener til omgivelserne
og at arbejdet er at sidestille med almindeligt markarbejde.

Affald
Der frembringes ikke affald i forbindelse med terrænreguleringen, idet eneste aktivitet
består i at håndtere og udlægge uforurenet jord.
Vurdering
Hedensted Kommune har ingen bemærkninger i forhold til ovenstående.

Jord, grundvand og overfladevand
Ansøger har oplyst, at der udlægges uforurenet jord, som stammer fra bygge- og anlægsarbejder på forskellige lokaliteter.
Vurdering
Anlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Der stilles vilkår om, at jorden, der skal anvendes terrænreguleringen, skal anmeldes til
den kommune, hvorfra jorden stammer, via www.jordweb.dk. Desuden skal jorden være
analyseret i overensstemmelse med bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen inden den udlægges.
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Jorden skal overholde grænseværdierne for kategori 1 jord i jordflytningsbekendtgørelsen. Desuden skal jorden overholde jordkvalitetskriterierne for kulbrinter fra olie og/eller
benzinprodukter.
Ud over at jorden skal overholde ovenstående, må jorden ved inspektion ikke syne forurenet eller afgive lugt som følge af forurening eller indeholde byggeaffald mv.
Der stilles krav om modtagekontrol i form af, at al den tilkørte jord skal være forhåndsgodkendt og dokumenteret ren, inden jorden tilkøres anlægget. Ligeledes stilles der vilkår om, at jord, der ikke er forhåndsgodkendt eller der ved visuel kontrol viser tegn på
forurening, skal afvises fra anlægget.
Det er Hedensted Kommunes vurdering, at jord som overholder grænseværdierne for kategori 1 jord og jordkvalitetskriterierne for kulbrinter, kan udlægges på arealet uden at
udgøre en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Forslag til vilkår om egenkontrol
Ansøger har ikke indsendt forslag til vilkår om egenkontrol.
Vurdering
Hedensted Kommune har stillet de fornødne vilkår til egenkontrol. Det vurderes, at vilkårene er tilstrækkelige til at sikre, at jorden som anvendes til terrænreguleringen er uforurenet og dermed ikke giver anledning til forurening i det omgivende miljø.

Bilag
1. Klagevejledning

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 pnr. 1020864415
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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 www.hedensted.dk. 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 http://www.kpo.naevneneshus.dk
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside. På http://www.kpo.naevneneshus.dk 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 gebyrordningen 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 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 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 myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge– og
anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.
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