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Miljøstyrelsen stadfæster Nordjyllands Amts tilladelse til
støjvold på genbrugspladsen Over Kæret
Den 3. juli 2003 gav Nordjyllands Amt tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven 1 , § 19, til etablering af støjvold på genbrugspladsen Over Kæret, […], opbygget
blandt andet ved hjælp af forurenet jord fra et anlægsarbejde på samme areal.
Den 5. august 2003 klagede [A], over afgørelsen, og den 8. august 2003 modtog
Miljøstyrelsen klagen samt kopi af sagens akter.

Miljøstyrelsens afgørelse
Miljøstyrelsen stadfæster Nordjyllands Amts tilladelse af 3. juli 2003 efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed 2 .
I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1 skal søgsmål til prøvelse af sagen
ved domstolene være anlagt inden 6 måneder efter sagens afgørelse er meddelt.

Amtets tilladelse
Den 3. juli 2003 gav Nordjylland Amt Aalborg Kommune tilladelse til at etablere
støjvold på genbrugspladsen Over Kæret. Af tilladelsen fremgår:
Den 12. februar 2003 havde amtet miljøgodkendt en udvidelse af den eksisterende
genbrugsplads. Godkendelsen forudsatte etablering af støjvolde som led i overholdelse af støjgrænser for de omkringliggende områder.
Forurenet jord af forskellige forureningsklasser fra dette anlægsprojekt blev tilladt
indbygget i støjvolden. Den mest forurenende jord skulle indbygges i centrum af
volden. Den indeholdt i enkeltprøver 7700 mg/kg TS totalkulbrinter, 1,8 mg/kg benzo(a)pyren og 610 mg/kg bly.

1

Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25/08/2001af lov om miljøbeskyttelse
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I miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1 er de afgørelser nævnt, som kan påklages. Den afgørelse, De
har modtaget, er ikke nævnt i bestemmelsen, og den kan derfor ikke påklages. Der er heller ikke klageadgang til ministeren, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 83 af 1. november 1998 om henlæggelse af opgaver og
beføjelser til Miljøstyrelsen.
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I alt skulle anvendes ca. 4050 tons forurenet jord, som var undersøgt ved en forureningsundersøgelse bestående af 48 håndboringer ned til 0,7-1,5 mut.
Tilladelsen blev givet på følgende vilkår:
1. Volden skal være etableret senest den 1. januar 2004.
2. Forurenet materiale i volden skal afsluttes med markeringsnet, herefter afdækkes med 25 cm muld samt beplantes.
3. Beplantningen skal være foretaget senest den 1. januar 2004.
4. Renovationsvæsenet skal skriftligt meddele amtet, når volden er færdigetableret.
Afgørelsen blev offentliggjort i dagspressen den 9. juli 2003 med klagefrist 6. august 2003.

Klage
Med brev af 5. august 2003 har [A], påklaget amtets afgørelse som følger:
Aalborg Kommune planlægger udvidelse af genbrugspladsen Over Kæret. I den
forbindelse skal der etableres støjvolde, hvortil der skal anvendes forurenet
jord. Den forurenede jord skal dækkes med et markeringsnet og herefter med
25 cm ren jord, som skal beplantes.
I den forbindelse vil undertegnede bede Miljøstyrelsen om at se på sagen, om
det forsvarlige i at anvende forurenet jord. Man kan vist ikke helt udelukke erosion, og dermed forurening af omgivelserne. Genbrugspladsen ligger så at sige
midt i Aalborg.
Som naboer til genbrugspladsen er vi allerede nu så rigeligt plaget af "forurening" fra genbrugspladsen, Over Kæret, i form af støj.

Miljøstyrelsens bemærkninger
Nordjyllands Amt har klassificeret jorden på baggrund af en forureningsundersøgelse i tre klasser, som Miljøstyrelsen kan kommentere som følger:
Klasse 0 overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie. Jorden kan dermed anvendes frit.
Klasse 1 overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterie, men ikke jordkvalitetskriteriet.
Klasse 2 overskrider afskæringskriteriet, hvilket betyder, at jorden skal anbringes,
således at kontakt med jorden hindres.
Volden består inderst af klasse 2, herefter af klasse 1, herefter af et markeringsnet
og afsluttende af 25 cm ren jord.
Ved siden af støjvolden ligger et vandløb. For at sikre dette mod erosion har amtet
krævet, at beplantningen udføres umiddelbart efter støjvoldens anlæggelse.
Miljøstyrelsen vurderer, at amtet dermed har stillet tilstrækkelige krav til at forebygge erosion eller anden form for belastning af omgivelserne fra den forurenede jord.
Da aktiviteten er foregået på en miljøgodkendt virksomhed, skal Miljøstyrelsen henlede opmærksomheden på, at støjvolden burde have været godkendt efter miljøbe-
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skyttelseslovens kapitel 5 og ikke efter § 19. Da tilladelsen blev annonceret; da
aktiviteten er afsluttet; og da styrelsen ingen bemærkninger har til afgørelsen i øvrigt, ser styrelsen imidlertid ikke nogen grund til at forfølge dette forhold yderligere.
Miljøstyrelsen har samlet set ingen indvendinger mod den givne tilladelse.

Med venlig hilsen

Marianne Moth
Kontorchef

Bente Jensen
Civilingeniør

Kopi tilsendt:
[A]
Kopi tilsendt pr. mail:
Nordjyllands Amt, mrk. jnr 8-76-1-851-0032-03, nja@nja.dk
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