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Banedanmark  
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
 
 
 
 
 
 
§19-TILLADELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN TIL ETBALING AF MIDLER-
TIDIGE OPLAG I FORBINDELSE MED BANERENOVERING I STRUER KOMMUNE  
 
 
 
1. Ansøgning  
 
Struer Kommune har den 23. februar 2022 modtaget ansøgning om §19-tilladelse efter 
Miljøbeskyttelsesloven til oplag af nye og brugte materialer i forbindelse med renovering af 
banestrækning ved Struer Station. Struer Kommune har samtidig modtaget §8-ansøning 
efter Jordforureningsloven i relation til banerenoveringen. Ansøgning om §8-tilladelse efter 
Jordforureningsloven behandles i særskilt afgørelse.  
 
Ansøgningerne er indsendt som en samlet ansøgning af SWECO på vegne af Banedan-
mark.  
 
Projektet omfatter etablering af midlertidigt oplag af forurenet og lettere forurenet jord, ren 
jord, nye og gamle sveller og skinner, samt nye og gamle skræver. Der skal også etable-
res plads til skinnekørende maskiner. Derudover etableres skurvogne og toiletfaciliteter 
samt parkeringsarealer.  
 
 
 
2. Afgørelse  
 
Struer Kommune giver hermed tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19, til midlertidigt 
oplag i forbindelse med banerenoveringen som beskrevet i ansøgningen. Tilladelsen er 
gældende i perioden 23. marts 2022 til 31. december 2022.  
 
Denne afgørelse omfatter kun tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19. Ansøgte tilla-
delse efter §8 iht. Jordforureningsloven behandles i selvstændig afgørelse.  
 
Det er af Struer Kommune vurderet at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse efter 
VVM-bekendtgørelsen nr. 1976 af 27/10/2021. Det vurderes at bekendtgørelsen ikke sæt-
ter krav om dette jf. bilag 1 og bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
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Tilladelsen gives på vilkår beskrevet i kapitel 3 i denne afgørelse.  
 
Det er en forudsætning at der opnås en §8-tillaldelse efter Jordforureningsloven.  
 
 
 
3. Vilkår 
 
3.1 Generelt  
3.1.1 Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den fremsendte ansøgning og 
vilkårene i denne afgørelse.  
 
Hvis projektet ændres, eller hvis der under arbejdet konstateres andre forureningsforhold 
eller tegn herpå, skal Struer Kommune straks underrettes med henblik på en evt. revurde-
ring af vilkårene for projektets gennemførsel.  
 
3.1.2 Denne tilladelse er kun gældende ved samtidig meddelelse af §8-tilladelse efter 
Jordforureningsloven.  
 
 
3.2 Jordhåndtering 
 
3.2.1 Det skal i forbindelse med jordarbejdet sikres, at der ikke forekommer forurening af 
tilstødende eller andre arealer. 
 
Placering og flytning af jord må ikke medføre, at forureningen spredes til arealer med an-
den type forurening eller til uforurenede arealer. 
 
Ønskes inddragelse af andre arealer end det ansøgte i grave- og anlægningsarbejdet skal 
Struer Kommune kontaktes, så handlingsplan for en evt. anden forureningskilde kan vare-
tages.  
 
3.2.2 For opgravet jord til genanvendelse og deponi skal forureningsniveauet for det en-
kelte jordparti være dokumenteret ved analyseparametre og analysemetoder beskrevet i 
Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK 1452 af 07.12.2015). 
 
Prøvetagningsomfanget skal følge minimumsprøveantallene beskrevet i Jordflytningsbe-
kendtgørelsen (BEK 1452 af 07.12.2015). 
 
3.2.3 Der er ikke krav om analyser forud for flytning af jord til karteringsanlæg. Her er der 
udelukkende krav om anmeldelse som beskrevet i Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK 
1452 af 07.12.2015). 
 
3.2.4 Opgravet jord fra forskellige kortlægninger skal holdes adskilt fra hinanden.  
 
3.2.5 Bortskaffelsen af overskudsjord fra det kortlagte areal og evt. forurenet jord skal an-
meldes til Struer Kommune.  
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3.2.6 Opfyldsjord herunder tilført over-, muld- og sandjord skal være dokumenteret uforu-
renet ved analyse eller ved oplysninger om oprindelsessted. 
 
 
3.3 Indretning af oplagspladser 
 
3.3.1 Tilladelsen omfatter en den del af matr. 198c, Struer, som er angivet i ansøgnings-
materialets bilag 1. 
 
3.3.2 Tilladelsen omfatter en den del af matr. 198a, Struer, som er angivet i ansøgnings-
materialets bilag 2.  
 
3.3.3 Oplagspladserne, beliggende på dele af matrikel 198c og 198a, Struer, består af 
ubefæstet arealer uden etablerede afløbsforhold. Det forhold, at der oplægges direkte på 
jorden betyder, at adskillelse af jordlagene er nødvendig. Adskillelsen skal ske ved udlæg-
ning af fiberdug som tydeligt adskiller oplægningen fra den oprindelige jordflade.  
 
Forholdet betyder også at jordprøve for det generelle forureningsniveau skal udtages 
forud for etableringen, for den del af oplagspladsen, hvor det påtænkes at der skal oplag-
res jord og andre brugte materialer.  
 
3.3.4 Angiver analyseresultater i forbindelse med jordflytninger fra oplagsarealet, at den 
mellemdeponerede jord er mere forurenet (højere forureningsklasse) end det generelle 
forureningsniveau på pladsen, skal der udtages jordprøver efter projektet er afsluttes i ree-
tableringsfasen, så denne kan sammenlignes med baggrundsprøven, for således at an-
skueliggøre om projektet har tilføjet forurening til oplagsarealet generelt. 
 
3.3.5 Oplagspladsen skal etableres så jord og øvrige affaldsfraktioner adskilles som det er 
angivet i ansøgningen.   
 
3.3.6 Der skal være en tydelig adskillelse mellem nye materialer til indbygning og eksiste-
rende materialer til bortskaffelse.  
 
3.3.7 Eventuel synlig forurenet jord skal opbevares i tæt container og bortskaffes direkte til 
godkendt jordmodtager uden mellemdeponering. Der skal ske anmeldelse herom til Struer 
Kommune. 
 
3.3.8 Opstilling af midlertidige olietanke til tankning af entreprenørmaskiner skal være af 
typen entreprenørtanke som det er beskrevet i Olietanksbekendtgørelsens §2 stk. 3, som 
er undtaget af denne bekendtgørelse.  
 
 
3.4 Tid og begrænsning  
 
3.5.1 Tilladelsen er gældende fra 23. marts 2022 og bortfalder den 31. december 2022.  
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3.4.2 De enkelte jordpartier må maksimalt oplægges på oplagspladsen i en periode på en 
måned. Såfremt dette ikke kan overholdes, kontaktes Struer Kommune så det videre for-
løb kan fastsættes. 
 
3.5.3 Hvis det påtænkte projekt ikke afsluttes, kan Struer Kommune fastsætte frist for fær-
diggørelse 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 påbegyn-
delse af projektet. 
 
3.5.4 Tilladelsens vilkår er bindende for den til en hver tid værende ejer og bruger af area-
let. 
 
3.5.5 Tilsyn med jordarbejdet skal udføres af et kvalificeret miljøteknisk firma. 
 
 
 
4. Ansøgningsmateriale og øvrige oplysninger 
 
4.1 Baggrund og formål med pladserne  
 
Banedanmark skal fra marts 2022 og frem til udgangen af december 2022 foretage spor-
arbejde ved stationsområdet ved Struer Station. I den forbindelse skal to arbejdsområder 
etableres til oplag af jord, grus, skræver, sveller og skinner. Arbejdet strækker sig over en 
ca. 1,5 km lang strækning.   
 
Arbejdsområderne er inddelt i en hovedarbejdsplads og en sydlig arbejdsplads.  
 
Sporarbejdet omfatter sporfornyelse, hvor eksisterende skinner og sveller, samt underlig-
gende skræver, grus og sand skal fjernes og erstattes af nyt uforurenet materiale. Eksiste-
rende materialer vil ikke blive genanvendt og skal derfor bortskaffes. De eksisterende ma-
terialer vil midlertidigt blive opbevaret på de to arbejdsområder før de bortskaffes. Nye ma-
terialer vil ligeledes være midlertidigt opbevaret på de to plaser.  
 
 
4.2 Placering af hovedarbejds- og oplagsplads  
 
Arealet som skal benyttes til hovedarbejds- og oplagsplads, er beliggende på matrikel 
198c, Struer, på det østlige areal i forlængelse af Godthåbsvej 14. Oplagspladsen place-
res på et ubenyttet ubefæstet areal langs banelegemet, og det kan tilkøres via Godthåbs-
vej. Det kan blive nødvendigt at rydde en begrænset mængde vegetation samt rømme 
eventuelle muldlag forud for etablering af oplagspladsen. Pladsen skal benyttes til oplag af 
nye og brugte sveller, nye og brugte skræver, nyt grus, mellemdeponi til jord/bagharp, 
samt til arbejdsplads til opbygning af sporskifter. Derudover vil der blive etableret p-plads 
og skurvognsfaciliteter. Spor 6 og 7 vil desuden blive benyttet til skinnekærende materiel.  
 
En mindre del af projektet omfatter også matrikel 198h. Her vil der på et ubefæstet areal 
lige vest for Jernbanemuseet blive etableret parkeringsplads og opstillet letvogne med op-
holds- og toiletfaciliteter.  
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Placeringen af de to ovenfor beskrevne arealer fremgår af ansøgningens bilag 1.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at der kan være behov for opstilling af mobile entrepre-
nørtanke til tankning af entreprenørmaskiner.   
 
Matriklerne 198h og 198c, Struer, ejes af Banedanmark, Carsten Nieburhs Gade 43, 1577 
København V.  
 
Begge matrikler er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD) og i område 
uden §3-beskyttet natur. Den nærmeste vandforsyningsboring ligger ca.  1700 m syd for 
oplagspladsen – DGU nr. 54.104. Overfladejorden i området består jf. jordartskortet pri-
mært af moræneler. Områderne benyttet til hovedarbejds- og oplagsplads er relativt plane.  
 
Oplagspladsen på matrikel 198c er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) iht. jordforureningslo-
ven og tilsvarende er arealerne på matrikel 198h. Kortlægningen er sket på grund af man-
geårig anvendelse som baneareal.  
 
Den nærmeste recipient til projektområdet er Venø Bugt og Holstebro-Struer Havn, som 
ligger hhv. 150 meter øst for projektet og 350 meter nordvest for projektet.  
 
 
4.3 Placering af sydlig arbejds- og oplagsplads  
 
Arealet som skal benyttes til den sydlige arbejds- og oplagsplads, er beliggende på matri-
kel 198a, syd for Østergade 57e. Oplagspladsen placeres på et ubenyttet ubefæstet areal 
langs banelegemet, og det kan tilkøres via Ringgade. Det bliver nødvendigt at fjerne vege-
tation for at etablere denne oplagsplads. Placeringen fremgår af ansøgningens bilag 2.  
 
Oplagspladsen skal håndtere brugte sveller, brugte og ny skinner, nyt grus og mellem-
deponi til jord/bagharp.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at der kan være behov for opstilling af mobile entrepre-
nørtanke til tankning af entreprenørmaskiner.   
 
Matrikel 198a, Struer, ejes af Banedanmark, Carsten Nieburhs Gade 43, 1577 København 
V.  
 
Matriklen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD) og i område uden §3-
beskyttet natur. Den nærmeste vandforsyningsboring ligger ca. 1200 m syd for oplags-
pladsen – DGU nr. 54.104. Overfladejorden i området består jf. jordartskortet primært af 
moræneler. Områderne benyttet til den sydlige arbejds- og oplagsplads er relativt plane.  
 
Oplagspladsen på matrikel 198a er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) iht. jordforureningslo-
ven. Der har været jernbanestrækning siden 1965 med to ringremiser, værksteder, olie-
tankanlæg, kulgårde og -pladser, tre store solarolietanke (gasolie), olieledninger, slagge- 
og askedepoter og maskindepot mv. Der er udført flere forureningsundersøgelser, som 
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har vist at matriklen er forurenet med olieprodukter. Der er i en periode fra 2001 til 2013 
udført oppumpning af grundvand med frifase olieforurening fra tidligere spild.  
 
Oplags- og arbejdsområdet er ubefæstet og er belagt med grus eller bevokset (infranatur). 
Det vil være nødvendigt at fjerne større dele af det bevoksede areal for at kunne etablere 
pladsen.  
 
Den nærmeste recipient er Venø Bugt som ligger ca. 60 meter øst for projektet.  
 
 
4.4 Opgravningsarealer og mængder  
 
Dette afsnit beskriver de arealer hvor der skal ske afgravning af jord og fjernelse af brugte 
materialer.  
 
Ved de to arbejdspladser vil der skulle fjernes det øvre muldlag og evt. vegetation forud for 
etablering af pladserne. Mulden vil blive opbevaret på pladserne, såfremt der er plads til 
dette men henblik på brug ved reetablering. Ellers vil muldlaget blive bortskaffet efter an-
meldelse til Struer Kommune. Det forventes dog at gravearbejdet her vil være minimalt. 
 
Arealet hvorfra der skal ske opgravning af materialer i forbindelse med banerenoveringen 
er et samlet område omkring Struer Station strækkende sig fra baneoverføreingen lige 
vest for Bredgade til lige nord for Nørgårdvej, en strækning på ca. 1,5 km.  
 
Området er beliggende inden for område med drikkevandsinteresse (OD).  
 
Området omfatter dele af matrikel 198c og 198a, Struer som begge er V1 kortlagt. Dele af 
banelegemet inden for matrikel 198c er ydermere V2 kortlagt. Kortlægningen på V1 er på 
grund af mangeårig anvendelse som baneareal. Der forventes hovedsageligt afgravning af 
uforurenet og lettere forurenet jord. De V2 kortlagte områder er tidligere undersøgt, og her 
fremgår det at området er forurenet med oliekomponenter. Forureningen ligger dybere end 
den jordhåndtering der forventes nødvendig for renoveringen.  
 
De to matrikler ejes af Banedanmark, Carsten Nieburhs Gade 43, 1577 København V.  
 
Opgravningen indebærer fjernelse af eksisterende skinner og træsveller, samt ballast i 
form af skræver, grus og 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.  
 
Det må derudover forventes en mindre mængde affald i forbindelse med arbejdet.  
 
Der er ikke fremsendt en jordhåndteringsplan forud for projektets begyndelse.  
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4.5 Håndtering af materialer på pladserne  
 
Den tilkørte rene jord udlægges på oplagspladsen på fiberdug. Ligeledes oplægges op-
gravet jord og andre brugte materialer til mellemdeponering på fiberdug. Dette så sam-
menblanding med eksisterende jordbund undgås. Dermed haves en præcis adskillelse af 
eksisterende og tilførte jordlag med henblik på den senere retablering af arealet. 
 
 
Træffes der kraftigere forurenet jord vil denne blive bortskaffet hurtigst muligt og så vidt 
muligt uden mellemdeponering. Ved evt. mellemdeponering vil jord med mobile kompo-
nenter blive opbevaret i tætte containere.  
 
Den mellemdeponerede jord bortskaffes løbende. Jordflytning fra oplagspladsen skal an-
meldes og bortskaffes iht. gældende regler. 
 
Øvrigt affald herunder skærver, skinner og sveller bortskaffes løbende. 
 
 
4.6 Emissioner fra pladsen  
 
Det er entreprenørens ansvar at minimere støv- og støjgener fra pladsen. Arbejdet skal fo-
regå, så omkringboende bliver generet mindst muligt af støv og støj. Regulering af støv og 
støj sker via miljøbeskyttelseslovens § 42, bekendtgørelse om miljøregulering af visse ak-
tiviteter (særligt kap. 9) og miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, 
disse forhold reguleres ikke gennem denne § 19 tilladelse. 
 
Ved støvgener kan der fx vandes for at minimere problemet. Støj kan søges begrænset 
ved at undgå tomgangskørsel, unødig brug af horn, højrøstet tale o. lign. 
 
 
4.7 Anvendelsesperiode og overdragelse  
 
Oplagspladsen forventes anvendt fra marts 2022 til ultimo december 2022. Arbejdet ved 
sporet forventes udført i samme periode.  
 
Der vil ske en fuld reetablering af de to arealer som har været benyttet til arbejdspladser.  
 
 
4.8 Risikovurdering og kontrol  
 
Der er drikkevandsinteresser i området. De øvre jordlag består af moræneler.  
 
Begge oplagspladser er ubefæstet hvorfor eksisterende jordbund og oplag adskilles ved fi-
berdug.  
 
For hovedarbejds- og oplagspladsen er nærmeste recipient Venø Bugt og Holstebro-
Struer Havn, som ligger hhv. 150 meter øst for projektet og 350 meter nordvest for projek-
tet.  
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For den sydlige arbejds- og oplagsplads er nærmeste recipient Venø Bugt som ligger ca. 
60 meter øst for projektet. 
 
Der forventes som udgangspunkt kun oplagret ren og lettere forurenet jord. De stoffer den 
forurenede jord kan være påvirket af, vurderes primært at bestå af tungere immobile kom-
ponenter, som ikke vurderes at udgøre en risiko i forhold til jord og grundvand. I tilfælde 
hvor der vurderes at være tale om kraftigere forurening vil jorden blive bortskaffet uden 
mellemdeponering. Hvis der er tale om forurening med mobile komponenter vil jorden end-
videre blive oplagret i tætte containere. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være en øget risiko over for jord og 
grundvand under anvendelse af pladsen. Da pladsen skal efterlades i samme stand som 
før ibrugtagning, er der ligeledes ingen øget risiko i forhold til efterfølgende arealanven-
delse. 
 
Til kontrol af påvirkningen fra oplag af jord på oplagspladsen vil der før ibrugtagning af 
arealet blive udtaget prøver til analyse af overfladejorden i det område, hvor der planlæg-
ges mellemdeponeret jord og andre brugte materialer. Såfremt prøverne viser forurening 
og den jord, der mellemdeponeres på arealet ikke er mere forurenet (samme forurenings-
klasse), vurderes der ikke at være behov for fornyet prøveudtagning og kontrol ved retab-
lering af arealet. 
 
Såfremt der oplagres kraftigere forurenet jord på pladsen, vil der før pladsen afleveres 
igen, blive udtaget prøver til belysning af om der er sket forurening af de øverste jordlag. 
Såfremt dette er tilfældet. fjernes forureningen, og der udtages nye dokumentationsprøver. 
 
 
 
5. Miljøteknisk vurdering  
 
5.1 Generelt  
 
Ansøgningsmaterialet angiver, at projektet omfatter jord, der forureningsmæssigt forventes 
at spænde over uforurenet til forurenet jord. Jordpartierne vil efter opgravning mellemlag-
res på matrikel 198c og 198a, Struer, før de bortskaffes.   
 
Derudover skal der oplagres træsveller, skinner (stål) og skræver. Disse giver ikke i sig 
selv anledning til forurening af jord eller overfladevand, men de brugte komponenter kan 
indeholde oliekomponenter fra togtrafikken. Indholdet af olieprodukter, tjærestoffer 
(PAH´er) og evt. tungmetaller må dog forventes at være begrænset. Det forventes, at 
disse stoffer primært vil bestå af tungere immobile komponenter, som ikke vurderes at ud-
gøre en risiko i forhold til jord og grundvand. 
 
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. Generelt må det forventes at forureningsniveauet for oplags-
pladsen svarer til niveauet for banestrækningen, da oplagspladsen i forvejen er en del af 
jernbanenettet. På baggrund af denne argumentation, og herunder særligt de immobile 
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forureningskomponenter (dog undtagen olie, hvor der er tale om oliemættet jord), kan jor-
den oplægges i en kortere periode. 
 
Samtidig sikres det ved sammenligning af jordprøver før og efter etablering af oplagsplad-
sen, at der ikke er tilføjet yderligere forurening til arealet, dog kun såfremt analyser bevid-
ner om kraftigere forurening, jf. 3.3.2. 
 
Struer Kommune vurderer på baggrund af ansøgningen fremsendt af SWECO og Ba-
nedanmark A/S, at projektet om midlertidig arbejds- og oplagsplads på matrikel 198c og 
198a, Struer, kan tillades med baggrund i ansøgningen, og på ovennævnte vilkår.  
 
Det kan i øvrigt oplyses at Struer Kommune er tilsynsmyndighed ifm. nærværende § 19 til-
ladelse efter Lov om miljøbeskyttelse. 
 
 
5.2 Argumenter for vilkår 
 
Da matriklerne 198c og 198a, Struer, i en periode skal være oplagsplads for jord fra 
renoveringsarbejde, er der tale om en ændring af miljøtilstanden på matriklerne. Dette er 
begrundelsen for vilkårsfastsættelsen og udfærdigelse af tilladelse efter Miljøbeskyttelses-
lovens §19. 
 
I henhold til håndtering af opgravet jord og fyldjord er opsat vilkår svarende til gældende 
regler. Banestrækningen for renoveringsarbejdet er kortlagt på V1 og V2. Jord opgravet 
fra V1- og V2-kortlagte arealer skal holdes adskilt. Der skal ske anmeldelse af jordflytning 
til kommunen. Vilkårene er i overensstemmelse med bekendtgørelse om anmeldelse og 
dokumentation i forbindelse med jordflytning. 
 
Da det formodes, at renovering af banestrækning ved Struer Station vil medføre flytning af 
jord, der potentielt kan overskride afskæringskriterierne fastsat af Miljøstyrelsen, vurderer 
Struer Kommune, at potentielt forurenet oplagsjord og underliggende jord skal adskilles. 
Det sker ved at markere adskillelsen via sand, fiberdug eller lignende. Af ansøgningen 
fremgår det at oplagsmaterialer oplægges på fiberdug.  
 
For at undgå at forureningskomponenter fra oplagsjorden ikke forurener omkringliggende 
arealer ved udvaskning i regnvejr, sikres jorden ved oplagsarealerne ved prøve før og evt. 
efter etableringen af pladsen, jf. vilkår 3.3.3 og 3.3.4.   
 
For matrikel 198c og 198a, Struer, er der ikke etableret dræn på pladsen, det er derfor 
ikke fundet nødvendigt at stille yderligere krav ifm. afvanding og dræning.   
 
Synlig forurenet jord og materialer m.v. oplagres ikke på den midlertidige plads, men vide-
resendes med det samme. 
 
I ansøgningsmaterialet er der tale om midlertidig oplagsplads for jord og brugte materialer 
(skinner, sveller, skærver). Tilladelsen er gældende fra 23. marts 2022 til 31. december 
2022. Jorddepoter må maksimalt mellemdeponeres en måned før de bortkøres til karte-
ring. Dette for at sikre, at nedsivning fra jorddepoterne forurener den underliggende jord.  
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5.3 Høring  
 
Udkast til denne tilladelse har været sendt til Banedanmark, SWECO og Region Midtjyl-
land. Der er i den forbindelse ikke indkommet nogen bemærkninger.   
 
 
 
6. Gyldighed og retsbeskyttelse   
 
6.1 Gyldighed 
 
Tilladelsen er gyldig fra d. 23. marts 2022.  
 
Klagefristen løber fire uger fra offentliggørelse og ikke fra gyldighedsdatoen.  
 
Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende 
virkning. 
 
Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar. 
 
 
6.2 Retsbeskyttelse  
 
Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes 
af kommunen, uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved 
risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven.  
 
 
 
7. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
7.1 Offentliggørelse  
 
Denne afgørelse er offentliggjort den 23. marts 2022 på Struer Kommunes Hjemmeside. 
Derudover orienteres en række interessenter direkte. jf. liste over modtagere af kopi af til-
ladelsen. 
 
 
7.2 Klagevejledning  
 
Klagerfristen løber fire uger fra offentliggørelse.  
 
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgø-
relse. Klageperioden er 4 uger fra den dag afgørelsen offentliggøres.  
Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest 20. april 2022. 
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Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjyl-
land samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-
fald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100. 
 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af 
virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. 
 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageporta-
len på https://mfkn.naevneneshus.dk/, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen 
via www.borger.dk eller www.virk.dk. Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling 
herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjem-
meside https://mfkn.naevneneshus.dk/.  
 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal an-
lægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
 
 
8. Liste over modtager af afgørelse  
 
Danmarks Naturfredningsforening:  
dn@dn.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening, lokal:  
struer@dn.dk  
 
Region Midtjylland:  
per.novrup@ru.rm.dk  
 
Sundhedsstyrelsen:  
trnord@stps.dk  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Helene Meldhede 
Struer Kommune 
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