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§ 8 tilladelse 

Vesthimmerlands Kommune har den 18. oktober 2021 modtaget ansøgning om § 8 tilladelse til 
gennemførelse af anlægsarbejde på Livø på to delområder af matr.nr. 1, Livø, Ranum. De to delområder 
er beliggende på henholdsvis Skippervej 11 og 12 og mellem Skippervej 16 og 18. 
 
Efterfølgende har sagen været sendt i høring hos Region Nordjylland, som 16.december 2021 har sendt 
udtalelse til kommunen. Kommunen er som hovedregel bundet af regionens udtalelse. 
 
Projektet kræver § 8 tilladelse, fordi arealerne er kortlagt på vidensniveau 2 og beliggende i et område 
med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning. 

Projektet 
På Livø er der planlagt etablering af nyt regn- og spildevandssystem, hvor det eksisterende fællessystem 
separatkloakeres. Denne tilladelse omfatter den del af projektet, som er V2-kortlagt og beliggende på 
ejendommene matr.nr. 1, Livø, Ranum, på adressen Skippervej 11 og 12 og mellem Skippervej 16 og 
18.   
 
Placering af V2-kortlægning og projektområde omfattet af nærværende tilladelse fremgår af 
situationsplanen vedlagt i bilag. 
 
I forbindelse med udførelsen af det projekterede ledningsarbejde er gennemsnitsgravedybden ca. 1,5 
meter under terræn. Ved avlsgården (V2 lok. nr. 827-01154) skal udgravningen foretages indenfor et 
samlet areal på ca. 35 m² og ved Elværket (V2 lok. nr. 827-01130) inden for et areal på ca. 75 m². 
Gravearbejdet foretages med gravekasse eller lignende form for afstivning.  
 
Ved avlsgården er der tale om nyt ledningstracé, da de eksisterende ledninger ligger i modsatte side af 
vejen. Her skal der ikke grundvandssænkes og der graves kun til 1 meters dybde. Ved elværket er der 
tale om udskiftning af eksisterende ledninger, men de påviste områder med olie-, tjære- og blyforurening 
ligger uden for de planlagte ledningstracéer. 
 
Projektet rummer mulighed for genanvendelse af opgravet jord ved tilbagefyldning i ledningsgravene. En 
foreløbig opgørelse anslår, at der i alt skal opgraves og bortskaffes ca. 30 tons overskudsjord fra de to 
V2-kortlagte arealer.  
 
Under anlægsarbejdet ved avlsgården (V2 lok. nr. 827-01154) er der ikke behov for 
grundvandssænkning, og der er kun i mindre grad behov for grundvandssænkning under anlægsarbejdet 
ved Elværket (V2 lok. nr. 827-01130). Der er fremsendt særskilt ansøgning om grundvandssænkning til 
kommunen.  
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Anlægsarbejdet planlægges udført uden for klassificering. Jord fra de to V2-kortlagte lokaliteter opgraves 
direkte til containere, som placeres midlertidigt på et arbejdspladsareal bag ved Skippervej 21. Det 
midlertidige oplag af jorden fra de V2-kortlagte arealer sikres i oplagsperioden mod støvflugt ved 
afdækning med presenning. Såfremt der ikke er synlig misfarvning af jorden eller lugt, der indikerer at 
jorden er forurenet, vil den opgravede jord fra de V2-kortlagte arealer blive genanvendt i ledningsgravene 
på de V2-kortlagte lokaliteter. Støder entreprenøren under anlægsarbejdet på kraftigt forurenet jord, 
bliver denne jord opgravet direkte til særskilt(e) container(e) og bortskaffet til godkendt modtageranlæg 
på fastlandet. I udbudsmaterialet vil det blive præciseret, at forurenet jord ikke må blandes med ikke 
forurenet jord. 
 
Såfremt entreprenøren ønsker at genanvende overskudsjord fra de V2-kortlagte arealer uden for de 
kortlagte arealer, udtages der jordprøver af overskudsjorden svarende til en jordprøve pr. 30 tons. De 
udtagne jordprøver analyseres for indhold af totalkulbrinter, PAH’er og metaller (jordpakken). Resultater 
af jordprøvetagning fremsendes til Miljøafdelingen i Vesthimmerlands Kommune som grundlag for enten 
efterfølgende anmeldelse af jordflytning eller bortskaffelse på Livø.  
 
Overskudsjord fra de kortlagte lokaliteter disponeres i overensstemmelse med resultaterne fra 
gennemført prøvetagning efter følgende principper:  
 

• Kraftig forurenet jord og let forurenet jord (kategori 2) bortskaffes til godkendt modtageranlæg på 
fastlandet.  

• Ren jord (kategori 1) nyttiggøres på Livø.  
 
Der er fremsendt en særskilt ansøgning om § 19 tilladelse til genanvendelse og mellemdeponering af 
jord fra de V2-kortlagte arealer. 
 
Efter etableringen af ledningerne retableres belægningen, der består af asfalt ved elværket og betondæk 
ved Avlsgården. Arealerne vil således fremstå med en varig fast befæstelse, som hindrer kontakt med 
evt. underliggende forurenet jord. 

Forureningsforhold 
Lokalitets nr. 827- 01130 
Projektområdet ved elværket på Skippervej 11 og 12, der udgør ca. 75 m2, er på baggrund af 
undersøgelsesresultater fra 1998, hvor der blev konstateret forurening med olieprodukter og bly, kortlagt 
på vidensniveau V2. Arealet er af Nordjyllands Amt yderligere undersøgt i 2003, hvor olieforureningen 
blev afgrænset til to områder hhv. syd (ved tankanlæg) og sydvest for elværksbygningen. Forureningen 
syd for elværksbygningen ved tankanlæggene har et gennemsnitligt olieindhold på ca. 2.000 mg/kg TS 
og fordeler sig over et areal på ca. 300 m². Olieforureningen sydvest for elværksbygningen er terrænnær 
og er vurderet til at omfatte et areal på ca. 60 m² og med et gennemsnitligt olieindhold på ca. 2.000 
mg/kg TS.  
 
Ved skorstenen vest for varmeværksbygningen er der i fyldlag i et mindre område fundet kraftig 
jordforurening med PAH-forbindelser på 71,8 mg/kg TS. På resten af arealet mod vest og nord er der på 
græsarealer fundet terrænnær blyforurening, som i to boringer overskrider miljøstyrelsens 
afskæringskriterie.  
 
De konstaterede terrænnære jordforureninger er i undersøgelsen fra 2003, vurderet at kunne udgøre en 
risiko i forhold til arealanvendelse ved ophold på græsarealerne. I samme undersøgelse er der ved en 
analyse runde i 2001 påvist olieforurening (totalkulbrinter) i grundvandet fra to boringer på henholdsvis 
24 μg/l og 640 μg/l, der overskrider grundvandskvalitetskriteriet på 9 μg/l.  
 
På grundlag af de geologiske og hydrogeologiske forhold er det i undersøgelsen vurderet, at 
olieforureningens udbredelse i grundvandet hverken udgør en risiko for det primære grundvandsmagasin 
eller en recipientrisiko i forhold til Limfjorden. 
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Lokalitets nr. 827-01154 
Projektområdet ved Avlsgården mellem Skippervej 16 og 18, der udgør ca. 35 m2, er kortlagt på 
vidensniveau V2 på grund af tidligere spild ved en nedgravet fyringsolietank fra 1961. Tanken er sløjfet i 
1982. Nordjyllands amt har i 2006 gennemført en orienterende forureningsundersøgelse, hvor der blev 
udført to boringer, hvoraf den ene blev filtersat. Analyser af jordprøver fra boring 1 i dybderne 0,5 og 2,5 
m u.t. viste indhold af sum kulbrinter på i 170 mg/kg TS 0,5 meter under terræn, svarende til kategori 2 
jord. I boring 2 i dybden 2,0 m u.t. blev der påvist indhold af sum kulbrinter på 100 mg/kg TS, som er på 
niveau med jordkvalitetskriteriet, svarende til kategori 1 jord. Endvidere blev der konstateret indhold af 
oliekomponenter i grundvandet på 74 μg/l, svarende til en faktor 8 over Miljøstyrelsens 
grundvandskvalitetskriterie på 9 μg/l.  

Vesthimmerlands Kommunes vurdering 
Lokaliteten ligger indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning. Der stilles derfor vilkår om, at 
eksisterende beskyttelse i form af belægning skal reetableres hurtigst muligt.  
 
De påviste områder med olie-, tjære- og blyforurening ligger uden for de planlagte ledningstracéer ved 
elværket og efter etableringen af ledningerne retableres belægningen, der består af asfalt ved elværket 
og betondæk ved Avlsgården. Arealerne vil således fremstå med en varig fast befæstelse, som hindrer 
kontakt med evt. underliggende forurenet jord. 
 
Der stilles vilkår om at grundvandssænkningen ikke må medføre en spredning af forureningen. 
 
Såfremt der skal bortskaffes jord fra de kortlagte arealer, gælder reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at projektet kan gennemføres, som 
planlagt med ekstra fokus på jordhåndtering og sikring af grundvand. 

Udtalelse fra Region Nordjylland 
Af den fremsendte ansøgning og udkast til tilladelse er der redegjort for anlægsarbejderne, inklusiv 
jordhåndtering, grundvandssænkning or risikovurderinger. 
 
Vesthimmerlands Kommune har i udkastet til tilladelsen redegjort for tiltagene og der er bl.a. vilkår om, at 
grundvandssænkningen ikke må sprede forureningen og der er et vilkår om at indsende samlet 
dokumentation for de gennemførte foranstaltninger. 
 
Ejendommene vil også efter de gennemførte foranstaltninger være kortlagt på vidensniveau 2 i henhold 
til jordforureningsloven. 
 
Region Nordjylland har i øvrigt ikke bemærkninger til den tilladelse med vilkår, som Vesthimmerlands 
Kommune har fremsendt. 

Vilkår 
Der meddeles hermed tilladelse til gennemførelse af anlægsarbejde i form af etablering af nyt regn- og 
spildevandssystem på Livø i henhold til Jordforureningslovens § 8 på de herefter følgende vilkår.  

 

1. Projektet skal gennemføres, som anmeldt. 

 

2. Grundvandssænkningen må ikke medføre en spredning af forureningen. 

 
3. Under projektet skal jordhåndteringen ske, således at eventuel forurenet jord ikke spredes. 
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4. I tilfælde af, at der skal foretages bortgravning af jord i forbindelse med projektet er det omfattet af 

reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. 
 

5. Efter at projektet er gennemført, og senest 2 måneder efter, skal der indsendes en samlet 

dokumentation for, at projektet er gennemført, som krævet i vilkårene. Rapporten skal minimum 

indeholde:  

 
▪ En sammenfatning af de udførte arbejder og analyseresultater, herunder 

beskrivelse af eventuel udlagt ren jord/forurenet jord. 
▪ Relevante risikovurderinger 
▪ Bilag med analyserapporter 
▪ Kortbilag med angivelse af prøvetagning, forurening, befæstede arealer og 

andet relevant. 
▪ Dokumentation for eventuel tilført ren jord 
▪ Dokumentation for eventuel bortkørt forurenet jord 
▪ Jordbalancer med angivelse af genanvendte og bortkørte jordmængder 
▪ Indtegning af evt. mellemdeponeret jord på kort med angivelse af matrikelgrænse 

eller nærmeste veje  

Øvrige bemærkninger 
Udgifter af enhver art, der er forbundet med tilladelsen, er Vesthimmerlands Kommune uvedkommende.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er igangsat inden et år, efter at tilladelsen er givet jf. § 8 stk. 7 i 
Jordforureningsloven.  
 
Kommunen skal orienteres, når projektet er afsluttet, eller hvis der sker afvigelser i forhold til det 
planlagte. 
 
Eventuelle nye ønsker om ændret arealanvendelse eller grave- og anlægsarbejde indenfor det areal, der 
er omfattet af tilladelsen, kræver en ny ansøgning og eventuel tilladelse hos Vesthimmerlands 
Kommune. 
 
Hvis der i forbindelse med projektet observeres forurening med anden sammensætning, fordeling eller 
koncentration end kendt eller forudsat i ansøgningsmaterialet, skal Vesthimmerlands Kommune 
orienteres straks jf. Jordforureningslovens § 71 stk. 1. 
 
En tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. 
lovens § 16. Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt, inden 12 
måneder efter afgørelsen er meddelt i henhold til Jordforureningslovens § 87.  
 
Nærværende tilladelse gives alene med hjemmel i Jordforureningsloven. Der er således ikke taget stilling 
til behov for andre tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggelovgivningen eller arbejdstilsynets 
retningslinjer for arbejde i forurenet jord.  
 
Kommunen skal for en god ordens skyld oplyse, at du som part i sagen, har fuld ret til aktindsigt. 
 
Spørgsmål kan rettes til mig.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Bjørn Haven 
Miljømedarbejder 
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Kopi til: 

• Styrelsen for patientsikkerhed – TRNord@stps.dk 

• Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, Postboks 1826, 9000 Aalborg, senord@sst.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk   

• Region Nordjylland, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Øst, region@rn.dk 
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Bilag 

 


