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TILLADELSE TIL BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE PÅ KORTLAGT AREAL, MATR. 
NR. 12MI, STRUER 
Havnevej 10, 7600 STRUER 
 
Struer Kommunes har modtaget ansøgning om §8-tilladelse i forbindelse med etablering af 
bådopbevaringsplads på Havnevej 10, 7600 Struer. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2 
(V2). Ansøgningen er indsendt af Havnechef for Holstebro-Struer Havn.  
 
Arealet har tidligere været erhverv. Det vurderes, at arealet overgår til offentligt tilgænge-
ligt og derfor til følsom anvendelse. Bygge- og anlægsarbejde inden for kortlægningen for-
drer derfor tilladelse iht. Jordforureningsloven1 § 8 stk. 2.  

 
  

 
  

Projektområde V2-Kortlagt areal 
 
 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017, Jordforureningsloven 
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Afgørelse 
Stuer Kommune meddeler hermed tilladelse iht. Jordforureningslovens § 8 stk. 2 til bygge- 
og anlægningsarbejde på Jyllandsgade 5, 7600 Struer, på nedenstående vilkår.  
 
 
 
Vilkår 

1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den fremsendte projektbe-
skrivelse. 
 
Hvis projektet ændres, eller hvis der under byggerigt konstateres andre forure-
ningsforhold eller tegn herpå, skal Struer Kommune strakt underrettes med henblik 
på en eventuel revurdering af vilkårene for projektets gennemførelse.  
 

2. Tilført overjord/muld skal være dokumenteret ren ved analyser eller ved oplysning 
om oprindelsessted.  
 

3. For at sikre, at der ved anvendelsen af arealerne til ophold for områdets brugere 
ikke kan forekomme kontakt med den forurenede jord, skal der foretages afdæk-
ning af al jord på matriklen med  
 
1) Med minimum 50 cm rent materiale så som muld eller lignende, eller  
2) Med varige faste belægninger som asfalt, betonsten, stabilgrus eller lignende.  

 
Der er på matriklen foretaget nedrivning af flere bygninger. Rent knust beton fra ne-
drivningen kan udlægges på matriklen i overensstemmelse med anvisning af afflad.  

 
4. Der skal udlægges markeringsnet mellem al jord og rent afdækningsmateriale på 

matr. nr. 12MI, Struer. Der skal foretages billeddokumentation af udlægning af mar-
keringsnet.   

 
5. Struer Kommune skal senest 3 måneder efter af arbejdet er afsluttet, have frem-

sendt rapport der sammenfatter det gennemførte jordarbejde. Rapporten skal 
ledsages af dokumentation i form af analyser og kvitteringer for evt. bortskaffelse af 
og tilførelse af jord. Rapporten skal også indeholde billeder som dokumentation for 
udlægning af markeringsnet. Rapporten skal slutteligt indeholde en skitse over gra-
veområdet.  

 
6. Der skal i forbindelse med jordarbejdet sikres, at der ikke sker forurening af tilstø-

dende arealer, f.eks. i forbindelse med støvflugt eller regnskyl.  
 

7. Midlertidige jorddepoter skal opbevares på fast belægning og være overdækket 
med presenning eller opbevares i containere.  
 

8. Planering og flytning af jord må ikke medføre, at forureningen spredes til arealer 
med anden type forurening.  
 
Der gøres opmærksom på, at der ikke uden særskilt tilladelse i henhold til Miljøbe-
skyttelseslovens §19 må flyttes rundt på jorden indenfor det kortlagte areal, hvis 
det bevirker, at der flyttes rundt på forureningen. 
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9. Overskudsjord fra det kortlagte areal og evt. forurenet jord skal bortskaffes efter 
Struer Kommunes anvisninger, jf. Jordforureningsloven § 50, stk. 2. 

 
10. Tilladelsen bortfalder, hvis bygge- og anlægsarbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år 

efter tilladelsens dato, jf. Jordforureningslovens § 8, stk. 7. 
 

11. Tilladelsens vilkår er bindende for den til en hver tid værende ejer, lejer og bruger 
af arealet, jf. Jordforureningsloven § 8, stk. 8. 

 
12. Tilladelsens vilkår kan ændres eller der kan fastsættes nye vilkår, hvis der i forbin-

delse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet konstateres andre forurenings-
forhold end forudsat ved tilladelsen, jf. Jordforureningsloven § 8 stk. 5. 

 
 
 
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-
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. 
 
 
 
Ansøgning  
Struer Kommune har modtaget ansøgning §8-tilladelse i forbindelse med etablering af 
bådopbevaring på tidligere indhegnet erhvervsgrund på Havnevej 10, 7600 Struer, belig-
gende på matrikel 12MI, Struer. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2. Der ansøges om 
etablering af udendørs bådopbevaringsplads med fri tilgængelighed. Arealet må derfor be-
tragtes som følsomt da det forventes at der vil blive taget ophold på matriklen. Bygge- og 
anlægsarbejde på matriklen kræver derfor, at tilladelse iht. Jordforureningsloven § 8, stk. 2 
indhentes.  
 
Forud for etablering af bådopbevaringsplads er flere bygninger og siloer revet ned. Ren 
beton ønskes anvendt som rent afdækningsmateriale. Fraktionen af rent beton fra nedriv-
ningen kendes ikke.   
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Der fremgår desuden af ansøgningen, at der endnu ikke vides hvor meget jord der skal af-
graves.  
 
 
 
Miljøteknisk vurdering og baggrund  
Struer Kommune vurderer på baggrund af oplysningerne i sagen samt optegnelser og op-
lysninger i JAR, at projektet om bygge- og anlægsarbejde på ejendommen Havnevej 10, 
7600 Struer, kan tillades med meddelte vilkår.  
Regionen har kortlagt matriklen som forurenet, og projektområdet ligger inden for kortlæg-
ningen. Til grund for kortlægning på vidensniveau 2 ligger, at der tidligere har oliedepot på 
matriklen (Statoil). Af JAR fremgår at jorden er forurenet med olie og bly. I 2003 skete et 
større olieudslip fra en pumpe. Dette resulterede i, at en større mængde jord blev afgravet. 
Der er dog efterladt en restforurening. Tilsvarende sket i 2011 også et større olieudslip, 
hvor 14.000 liter dieselolie løb ud på ubefæstet areal. Der er senere sket oprensning, hvor 
en restforurening er efterladt.  
 
Struer Kommune vurderer, at en eventuel forurening fra oliedepotet, vil være bundet jor-
den, og tilstedeværelsen af evt. flygtige oliekomponenter forventes at være afdampet siden 
depotet blev nedlagt. For at sikre at færden på arealet ikke fører til kontakt med forurenet 
jord, er der stillet vilkår om udlægning af 50 cm rent materiale.  
 
Matriklen er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvin-
dingsopland til alment vandværk.    
 
 
 
Udtagelser 
Region Midtjylland har været inddraget i processen med udarbejdelse af denne §8-tilla-
delse. Deres bemærkninger er derfor indarbejdet løbende.  
 
 
 
Lovgrundlag  
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. 
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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 undertegnede.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Helene Meldhede 
Struer Kommune 
 
 
 
 
 
Kopi sendes til  
 
Region Midtjylland  
att. Per Novrup  
per.novrup@ru.rm.dk  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord  
trnord@stps.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-
gerne er forkerte. 

- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 
Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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