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Banedanmark  
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
 
 
 
 
 
TILLADELSE TIL BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE PÅ KORTLAGT AREAL EF-
TER JORDFORURENINGSLOVENS §8, MATR. NR. 198A OG 198C, STRUER  
 
 
1. Ansøgning  
 
Struer Kommune har den 23. februar 2022 modtaget ansøgning om §8-tilladelse efter 
Jordforureningsloven i forbindelse med renovering af banestrækning ved Struer Station. 
Struer Kommune har samtidig modtaget §19-ansøning efter Miljøbeskyttelsesloven i rela-
tion til banerenoveringen og det deraf følgende oplag. Ansøgning om §19-tilladelse efter 
Miljøbeskyttelsesloven behandles i særskilt afgørelse.  
 
Ansøgningerne er indsendt som en samlet ansøgning af SWECO på vegne af Banedan-
mark.  
 
Projektet omfatter dels oplagsplads på kortlagte arealer uden nuværende anvendelse 
(midlertidig ændret arealanvendelse) samt bygge- og anlægsarbejde på banelegemet.   
 
 
2. Afgørelse  
 
Struer Kommune meddeler hermed §8-tilladelse efter Jordforureningsloven til det ansøgte 
på vilkår beskrevet i afsnit 3. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgningen og de øvrige 
oplysninger i sagen.  
 
Denne afgørelse omfatter kun tilladelse efter Jordforureningsloven §8. Ansøgte tilladelse 
efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven behandles for sig.  
 
 
3. Vilkår  
 
3.1 Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med fremsendte ansøgning og forud-
sætningerne herfor.  
 
Hvis projektet ændres, eller hvis der under arbejdet konstateres andre forureningsforhold 
eller tegn herpå, skal Struer Kommune straks underrettes med henblik på en eventuel re-
vurdering af vilkårene for projektets gennemførelse. 
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3.2 I forbindelse med jordarbejdet skal det sikres, at der ikke forekommer forurening af til-
stødende eller andre arealer. 
 
Gældende regler omkring jordflytning og jordhåndtering på kortlagte arealer skal følges, jf. 
Jordforureningsloven (LBK nr. 282 af 27.03.2017) og Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK 
nr. 1452 af 07.12.2015). 
 
3.3 Overskudsjord fra de kortlagte arealer og evt. forurenet jord skal anmeldes til Struer 
Kommune. Bortskaffelsen skal også ske i overensstemmelse med Jordflytningsbekendt-
gørelsen.  
 
3.4 Opfyldsmateriale, herunder tilført jord og grus, skal være dokumenteret uforurenet ved 
analyse eller ved oplysninger om oprindelsessted.  
 
3.5 Konstateres væsentlig forurening i forbindelse med gravearbejdet, forbeholder Struer 
Kommune sig retten til at påbyde forureningen yderligere undersøgt.  
 
En sådan undersøgelse vil typisk omfatte prøvetagning og risikovurdering i forhold til di-
rekte kontakt, boliger, grundvand, overfladevand og recipient. 
 
 
Struer Kommune vurderer ikke på baggrund af projektbeskrivelsen, at projektet fordrer 
yderligere vilkår for at være miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis bygge- og anlægsarbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år efter til-
ladelsens dato, jf. JFL § 8, stk. 7.  
 
Tilladelsens vilkår er bindende for den til en hver tid værende ejer, lejer og bruger af area-
let, jf. § 8, stk. 8. 
 
Tilladelsens vilkår kan ændres eller der kan fastsættes nye vilkår, hvis der i forbindelse 
med udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet konstateres andre forureningsforhold end 
forudsat ved tilladelsen, jf. JFL § 8, stk. 5. 
 
 
4. Generelle oplysninger  
 
Hvis det påtænkte projekt ikke afsluttes, kan Struer Kommune fastsætte frist for færdiggø-
relse af projektet. Hvis fristen overskrides, kan Struer Kommune meddele påbud om, at 
grunden skal bringes i en miljøtilstand, der ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelse 
af projektet, jf. Jordforureningsloven § 10. 
 
Struer kommune fører tilsyn med, at vilkår fastsat i forbindelse med tilladelser til bygge- og 
anlægsarbejder overholdes, jf. Jordforureningsloven § 65. 
 
Det skal bemærkes, at tilladelser givet iht. Jordforureningsloven § 8, stk. 2 ikke må for-
veksles med en byggetilladelse efter byggelovgivningen. Der skal fortsat søges om god-
kendelser, tilladelser, dispensation og planudtalelser, der er nødvendige efter anden lov-
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givning, f.eks. byggelovgivningen, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Planloven 
etc. 
 
Endeligt skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at tidligere afgørelser fra kommunen, 
samt afgørelse om kortlægning fra Region Midtjylland, fortsat er gældende.  
 
 
5. Ansøgningsmateriale og projektbeskrivelse   
 
Banedanmark skal have foretaget banerenovering på en 1,5 km lang strækning gående 
fra baneoverføreingen lige vest for Bredgade til lige nord for Nørgårdvej. Området er ho-
vedsageligt V1 kortlagt, men få steder på banelegemet er der kortlagt på V2. Renoverin-
gen omfatter fjernelse af eksisterende skinner og træsveller samt underliggende ballast 
(skræver og grus/sand).  
 
I forbindelse med renoveringen etableres to midlertidige oplagspladser for nye og brugte 
materialer (grus, jord, skræver, skinner og sveller). Oplagspladserne etableres på hhv. 
matrikel 198c og 198a, Struer. Begge matrikler er ubefæstede og er i dag ikke i brug. 
Begge matrikler er desuden kortlagte.  
 
Det fremgår af ansøgningen at det ved fjernelse af sporkassen kun er nødvendigt at grave 
i den underliggende jord i begrænset omfang. Undersøgelser af de V2 kortlagte areal på 
matrikel 198c viser at forureningen med oliekomponenter på dette areal ligger dybere end 
gravearbejdet. Det forventes derfor, at der kun i meget begrænset omgang skal håndteres 
forurenet jord. Det forventes derfor at der primært skal håndteres uforurenet og lettere 
forurenet jord.  
 
Der forventes at skulle bortskaffes 6750 m3 brugte skræver og 1490 m3 grus. Mængde af 
brugte sveller og skinner til bortskaffelse er ikke oplyst.  
 
Dertil må forventes en mindre mængde affald.  
 
Det fremgår ikke af ansøgningen, hvorvidt det opgravede jord bortkøres til karteringsan-
læg eller til andet godkendt modtageanlæg.  
 
 
6. Miljøteknisk vurdering  
 
Ansøgningsmaterialet angiver, at projektet omfatter jord, der forureningsmæssigt spænder 
over uforurenet til forurenet jord. Jordpartierne vil efter opgravning mellemlagres på matri-
kel 198c og 198a, Struer, forud for bortskaffelse.  
 
I det foreliggende projekt er det Struer Kommunes opfattelse, at der formentligt er tale om 
relativt immobile forureningskomponenter, samt at projektområdet ikke kan karakteriseres 
som værende særligt følsom. Der er ikke kendskab til forurenende aktiviteter udover drif-
ten af jernbanen. Risikoen for at støde ind i forurening vurderes at være størst omkring 
selve perronområdet, og oftest kun i skærver og underballast. Området forventes at være 
diffust forurenet, men der kan pga. langvarig drift være sket spild med eksempelvis olier.  
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Generelt forventes forureningskomponenterne at være olier, PAH’er og tungmetaller. 
Forureningsgraden kendes ikke, da der ikke er udført forklassificering. Det forventes, at 
den jord der opgraves i forbindelse med renoveringen og håndteres på oplagspladsen, vil 
være uforurenet eller lettere forurenet. Er jorden synligt forurenet vil denne ikke blive mel-
lemdeponeret, men bortskaffet med det samme.  
 
Projektområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser. Nærmeste indvin-
dingsboring (DGU nr. 54.104) er beliggende 880 meter fra det sydligste sporarbejde og 
forsyner en husstand. Derudover ligger en indvindingsboring til Struer Vandværk (DGU nr. 
54.15U) i en afstand af 1,1 km fra det nordligste sporarbejde.  
 
Nærmeste recipienter for sporrenoveringen er Holstebro-Struer Havn og Venø Bugt med 
nærmeste placeringen inden for ca. 50 meter fra banelegemet.  
 
Til grund for Struer Kommunes afgørelse er det lagt vægt på følgende: 
 

- forureningskomponenterne forventes at have immobil karakter 
- projektet foregår i en meget begrænset periode 
- gravedybden er relativt overfladenær 

 
Struer Kommune vurderer på ovenstående baggrund, at projektet ikke vil medføre en øget 
risiko for udvaskning eller spredning af forurening til grundvandsmagasinerne. Ligesom 
projektet ikke vurderes at øge risikoen for overfladevand eller recipienter i området. 
 
Afslutningsvis bør det nævnes i henhold til habitatdirektivet, at arealet for projektet ikke 
vurderes at omfatte arter eller levesteder beskrevet i direktivet. 
 
 
7. Høring  
 
Udkast til denne tilladelse er gennemgået i samråd med Region Midtjylland. 
 
Sweco og Banedanmark har haft udkast til afgørelsen i høring og har ikke haft nogen be-
mærkninger.  
 
 
8. Gyldighed  
 
Tilladelsen meddeles i henhold til Jordforureningslovens § 8, stk. 2. 
 
Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 er gyldig i op til 1 år efter meddelelsen. Ved 
klage kan klagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i 
klageperioden, og mens evt. klage behandles, sker på eget ansvar. 
 
Tilladelsen offentliggøres desuden på Struer Kommunes hjemmeside.  
 
Dato for offentliggørelse og ikrafttræden er den 23. marts 2022.   
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9. Lovgrundlag  
 
Tilladelsen meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 2. 
10. Klagevejledning  
 
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelserne i Jordforureningslovens kapitel 2, 
herunder § 8-tilladelser, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Jordforure-
ningslovens § 16.  
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sa-
gen jf. Jordforureningslovens § 87 være anlagt inden 12 måneder efter afgørelsen er med-
delt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er ansøger eller repræsentanter velkommen til at kon-
takte Struer Kommune. Henvendelse kan ske til Mette Meldhede på 96 84 84 46. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Mette Helene Meldhede 
Struer Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
Modtagere af kopi 
 
Danmarks Naturfredningsforening:  
dn@dn.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening, lokal:  
struer@dn.dk  
 
Region Midtjylland:  
per.novrup@ru.rm.dk  
 
Sundhedsstyrelsen:  
trnord@stps.dk  
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