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Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K 
oki@mst.dk 
att.: Ole Killeric 
  

Redegørelse for regulering af risiko for støv til områder-
ne omkring Eternitgrunden indeholdende asbest 

MST har anmodet om redegørelse for Kommunens regulering af aktiviteterne 
på Eternitgrunden i relation til risikoen for støv til området omkring Eternit-
grunden indeholdende asbest. Med nærværende notat fremsendes den an-
modede redegørelse. Redegørelsen er opbygget omkring nedenstående 2 
spørgsmål som er stillet af Per Clausen, Enhedslisten i Byrådets spørgetid.  

 

1. Du bedes oplyse, hvilke initiativer og undersøgelser Aalborg Kommune 
har gennemført for at sikre sig, at forureningen med asbest på den gamle 
Eternitgrund ikke udgør nogen sundhedsfare for naboer til og beboere på 
denne grund. 
 

2. Du bedes redegøre for, hvilke initiativer Aalborg Kommune har taget for at 
sikre en permanent overvågning af eventuelle sundhedsrisici fra asbest for 
naboer til og beboere på den tidligere Eternitgrund. 

 

Som det fremgår af nedenstående redegørelse, kan reguleringen af jord på 
Eternitgrunden opsummeres som følgende: 

Udgangspunktet for miljøreguleringen af aktiviteterne er, at der er en asbest-
forurening, som kan udgøre en risiko for omgivelserne. Såvel arbejdstilsyn 
som Embedslægen er inddraget i formuleringen af kravene. 

Trappeanlægget 

Jorden skal holdes fugtig af hensyn til støvgener og risiko for spredning af 
asbest. Der er i bunden lagt jord, som kan indeholde asbest tilbage i 
2009/2010. Derefter er der først igen tilført jord, som kan indeholde asbest 
fra medio marts 2013. Derudover er der alene tilført jord, der ikke indeholder 
asbest. Der er ført 7 fysiske tilsyn på trappeanlægget. Alle borgerklager har 
omhandlet trappeanlægget.  

 

10. april 2013 
 
Sagsnr.: 
2013-15471 
Dok.nr.: 
2013-114049 
Init.: jrd 
EAN nr.: 
5798003742519 
 
Åbningstider:  
Mandag - onsdag  
09.00 - 15.00 
Torsdag 
09.00 - 17.00 
Fredag 
09.00 - 14.00 
 
Send så vidt muligt 
elektronisk post til 
Aalborg Kommune 

mailto:oki@mst.dk
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Intern flytning af jord mellem matrikler samt nyttiggørelse af overskudsjord 

Jorden skal holdes fugtig af hensyn til støvgener og risiko for spredning af 
asbest. Tilsyn er ført via henholdsvis modtaget ansøgning om nyttiggørelse 
af jorden samt modtaget anmeldelse af jordflytning i henhold til kommunalt 
regulativ. Der er ikke kendskab til, at der er gennemført aktiviteter førend de 
meddelte kommunale accepter er modtaget af bygherre. Der er ikke modta-
get borgerklager. Som led i tilsyn med trappeanlæg er der ikke konstateret 
støvgener fra disse aktiviteter.  

Ændret arealanvendelse til følsom anvendelse (§8-tilladelser) 

Tilladelserne skal bl.a. sikre, at asbestholdig jord overdækkes med ren jord 
eller belægning, så der ingen risiko er for asbestholdigt støv i fremtiden fra 
disse arealer. Der er stillet krav om miljøtilsyn af konsulent på jordarbejde og 
udlægning af net. Der er ikke modtaget borgerklager, og i forbindelse med 
tilsyn med trappeanlæg er der ikke konstateret støvgener fra disse aktiviteter 

 

Svar pkt.1  

Udgangspunktet for miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har 
siden byggeriaktiviteterne blev igangsat været, at der er en asbestforurening, 
som kan udgøre en risiko for omgivelserne. Derfor har kommunen i novem-
ber 2009, sammen med embedslægen, aftalt de krav og betingelser, der skal 
opfyldes for, at byggeriet kan gennemføres på en sundheds- og miljømæssig 
forsvarlig måde. De krav, som embedslægen har meddelt kommunen, er 
indarbejdet i de miljømæssige tilladelser, som er givet. Kravene har desuden 
dannet grundlag for det løbende tilsyn, der er foretaget via egenkontrol og 
tilsyn på stedet, når borgerne har klaget over støv.  

Nyttiggørelse af jord i trappeanlæg på Eternitgrunden 

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning vedtog i maj 2009 lokalplan 4-
2-105 for boliger m.m. på Eternitgrunden. 

Af lokalplanen fremgår det, at et delområde skal udlægges og indrettes til 
fælles rekreativt opholdsareal. Dette område skal ved hjælp af overskudsjord 
anlægges som et sammenhængende trappeformet landskab med forskellige 
plateauer – ”Eternittrappen”. 

Efter forudgående høring ved Arbejdstilsynet og Embedslægen meddelte 
Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning i 2009 og 2010 accept til 2 
projekter om jordflytning til Eternittrappen. I forbindelse med disse 2 projekter 
blev der kørt ca. 50.000 m3 jord og fyldjord med muligt indhold af asbesthol-
dige materialer (eternitstykker) fra Eternitgrunden og op i Eternittrappen. 

På baggrund af risikoen for evt. forekomst af asbestholdigt materiale i jor-
den/fyldet fra disse 2 projekter, blev det forudsat, at jorden/fyldet skulle hånd-
teres som jord indeholdende asbest. 
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For at imødekomme bygherrens ønske om at kunne nyttiggøre op til 235.000 
m3 jord i den efterfølgende opbygning af Eternittrappen i perioden 2011-
2019, vurderede Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning, at dette an-
lægsarbejde skulle reguleres med en samlet miljøgodkendelse. 

Miljøgodkendelsen blev meddelt den 1. juni 2011 med fastsættelse af vilkår 
til bl.a.:  

 indhegning af trappeanlægget 

 bemanding af anlægget som en del af modtagekontrollen  

 egenkontrol til løbende dokumentation af den modtagne jord 

 vanding til forebyggelse af støvgener i forbindelse med jordhåndteringen 

 overdækning af asbestholdig jord fra dag til dag 
 

I miljøgodkendelsen er det forudsat, at der til Eternittrappen i alt kan tilføres 
235.000 m3 jord bestående af  

 15.000 m3 asbestholdig jord fra Eternitgrunden 

 220.000 m3 ren jord eller lettere forurenet jord (kategori 2 jord)  

Miljøgodkendelsen blev af en gruppe naboer påklaget til Natur- og Miljøkla-
genævnet, som den 13. december 2012 stadfæstede kommunens godken-
delse med tilføjelse af nedenstående vilkår 19B som supplement til godken-
delsens vilkår 19: 

Vilkår 19 

Det er virksomhedens pligt, at sikre at jorden må modtages og oplagres på 
anlægget. 

Inden modtagelse af jorden, skal det dokumenteres at kravene i vilkår 18 er 
overholdt mht. forureningskoncentration i jorden. Dette kan ske via anvisning, 
analyser eller historik. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mel-
lem jorden og analyseresultatet skal der ske yderligere kontrol af jorden. 

Virksomheden skal inden modtagelse af jord fra Eternitgrunden, vurdere 
hvorvidt der er risiko for asbest i jorden. Er dette tilfældet skal der tages de 
fornødne tiltag for at imødegå støvgener i forbindelse med håndteringen af 
jorden. Det betyder, at jorden i tørre vejrperioder skal overrisles med vand i 
forbindelse med udlægningen. Generelt skal asbestholdig jord efterfølgende 
overdækkes med ren jord i en mindre lagtykkelse (5-10 cm). Dette skal ske 
inden arbejdstids ophør. 

Såfremt der er tale om jord med indhold af asbeststykker fra Eternitgrunden, 
vil denne jord skulle overdækkes med markeringsnet samt ren jord i lag af 5-
10 cm. 

Vilkår 19B 

Inden flytning af jord fra Eternitgrunden skal virksomhedens vurdering, som 
krævet i vilkår 19, fremsendes Aalborg Kommune med henblik på, at kom-
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munen kan stille krav til og føre tilsyn med, at flytningen af jorden samt oplag-
ringen sker uden, at dette medfører støvgener i omgivelserne.  

Siden miljøgodkendelsens meddelelse den 1. juni 2011 er der tilført neden-
stående jordpartier til Eternittrappen, og efter eget ønske fra Bygherre, er jord 
med risiko for asbestindhold ikke tilkørt trappeanlægget i perioden frem til 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse den 13. december 2012. 

Eternittrappen 

Tilkørsel af 
jord 

Jordtype Mængde 

ton 

Opgravningslokalitet 

2011 - august Ren jord 1.080  Blegkilde Allé 8, Eternitgrun-
den 

2011 – august Kat. 2 jord 8.850 Toldstrupgade 14, Aalborg 

2011 - oktober Ren jord 225 Petersborgvej 71, Aalborg 

2011 – okto-
ber 

Kat. 2 jord 1.455 Toldstrupgade 14, Aalborg 

2011 – no-
vember 

Ren jord 185 Ditlev Bergs Vej 10, Eternit-
grunden  

2011 – de-
cember 

Ren jord 830 Sohngårdsholmsvej 2, Eter-
nitgrunden 

2012 – januar Fyldjord, kat. 2 35 Østre Allé 95, Eternitgrunden 

2012 – januar Ren jord 3.114 Østre Allé 95, Eternitgrunden 

2012 - januar Ren og kat. 2 
jord 

720 Alexander Foss Gade, Eter-
nitgrunden 

Pågående  Intakt jord/kalk 7990 Ditlev Bergsvej 10, Eternit-
grunden 

Pågående  Intakt jord/kalk (720) Kridtsløjfen, Eternitgrunden 

Pågående Intakt jord/ler (13.000) Nyhavnsgade, Aalborg 

2013 - februar Intakt jord/kalk 9.923 Ditlev Bergsvej 5, Eternitgrun-
den 

2013 - marts Fyldjord med 
mulig asbest-
indhold 

7.700 Alexander Foss Gade 57, 
Eternitgrunden 
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Med den påbegyndte jordflytning medio marts 2013 af fyldjord med mu-
lig asbestindhold fra Alexander Foss Gade, er det således første gang 
siden meddelelsen af miljøgodkendelsen den 1. juni 2011, at der tilkø-
res jord med muligt indhold af asbest til Eternittrappen. 

Bygherre anmeldte den 1. marts 2013 denne jordflytning til Aalborg Kommu-
ne, Teknik- og Miljøforvaltning i henhold til Aalborg Kommunes Kommunal 
forskrift nr. 004 – Forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsar-
bejder, samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune. 

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning kvitterede den 11. marts 2013 
for, at den anmeldte afgravning og efterfølgende nyttiggørelse i Eternittrap-
pen kunne finde sted, når det samtidig sikres, at den kommunale forskrift nr. 
004 er overholdt og nyttiggørelsen i Eternittrappen sker i henhold til den 
meddelte miljøgodkendelse af 1. juni 2011. 

Tilsyn med Eternittrappen. 

Jf. tilsynsvejledningen skal tilsynsfrekvensen afspejle en vurdering af virk-
somhedens miljøadfærd og miljørisikoens omfang. Som følge af kommunes 
vurdering af, at virksomheden har en positiv miljøadfærd, og det forhold, at 
miljørisikoen er væsentlig, er der udført 2 tilsyn siden aktiviteterne med 
transport af muligt asbestholdigt jord startede medio marts 2013.  

I lyset af sagens udvikling vil Aalborg Kommune fortsætte det intensive tilsyn 
i den kommende periode med det formål at bidrage til tryghed hos naboer-
ne."  

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning har udført følgende tilsyn på 
Eternittrappen: 

31. august 2011: Uanmeldt tilsyn med baggrund i henvendelse fra nabo. 
Pga. vådt vejr ingen støvgener. Håndhævelse af at port stod åben mv.  

5. september 2011:Opfølgende tilsyn. Pga. vådt vejr ingen støvgener 

14. oktober 2011:Tilsyn. Pga. vådt vejr ingen støvgener. Kontrol af indheg-
ning samt rende. 

3. november 2011:Melding fra rådgiver om at vandvogn er etableret, samt 
rende tildækket. 

25. januar 2012:Tilsyn, hvor port var åben. Samme dag udført lukket. 2. fe-
bruar 2012 tilbagemelding om hegn repareret. 

2. april 2013: Tilsyn, hvor der ikke var aktivitet på Eternittrappen. Samme dag 
blev aftalt tilsyn den 4. april. 

4. april 2013: Tilsyn på Eternittrappen med deltagelse af bygherre, Arbejdstil-
syn, Kommune. AT havde dagen før meddelt strakspåbud om støvgener fra 
veje til trappeanlæg. Der var intet at bemærke på trappeanlæg. 
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Det skal understreges, at der ikke siden 2009/2010 er blevet tilført jord med 
risiko for indhold af asbest til anlægget før medio marts 2013.  

Ændret arealanvendelse til følsom anvendelse (boliger, rekreative arealer) 

I forbindelse med etablering af boligejendomme samt rekreative fællesarealer 
i tilknytning til kontorer og dagligvarehuse, der er gennemført på Eternitgrun-
den siden juni 2010, er der meddelt i alt 8 tilladelse efter jordforureningslo-
vens § 8. Tilladelsernes formål er at sikre, at den ændrede arealanvendelse 
er sundhedsmæssig forsvarlig i forhold til indeklimaet i det planlagte byggeri, 
forhindre nuværende og fremtidig kontakt med forurenet jord, samt at der 
ikke fremover kan forekomme en belastning med asbest til omgivelserne. 

Generelt er der således i de foreløbig 8 meddelte tilladelser stillet vilkår til 
bygherre om, at der på de fremtidige ubefæstede friarealer udlægges et mar-
keringsnet, der viser overgangen fra fyldjord til renjord, hvorefter der udlæg-
ges minimum 0,25 m ren jord på de kontor- og dagligvarehusrelaterede fri-
arealer og min. 0,5 m ren jord på de boligrelaterede friarealer. Jordarbejder 
og udlægning af markeringsnet er krævet gennemført under miljøtilsyn af 
kvalificeret konsulent. Al tilført jord skal være dokumenteret ren, og afdæk-
ningslagets tykkelse skal dokumenteres ved nivellement før og efter udlæg-
ning af ren jord. Bygherre skal efterfølgende fremsende et notat, der sam-
menfatter de gennemførte afværgeforanstaltninger og jordarbejder, og inde-
holder den nødvendige dokumentation i form af analysebilag, foto, eventuelle 
dagsrapporter samt dokumentation vedr. bortskaffelse af jord, nivellement 
m.v.  

Der er pt. modtaget dokumentationsnotater for 3 af de meddelte § 8-
tilladelser, der beskriver de gennemførte jordarbejder og afværgeforanstalt-
ninger. Af materialet fremgår, hvor der er udlagt hhv. faste belægninger, og 
hvor der er udlagt markeringsnet og rene afdækningsmaterialer. Endvidere er 
der redegjort for den jord, der er anvendt som afdækning, samt dokumentati-
on for lagtykkelsen. 

Der er i tilladelserne under overskriften ”Arbejdsmiljø” i 5 af tilladelserne 
skrevet: "Aalborg Kommune gør opmærksom på, at Arbejdstilsynets regler 
omkring arbejde med asbestforurenet jord skal følges". I to af tilladelserne er 
der kun skrevet: "Aalborg Kommune gør opmærksom på, at Arbejdstilsynets 
regler omkring arbejde med forurenet jord skal følges". Den sidste tilladelse 
er endnu ikke endelig meddelt. 

Den øvrige del af Eternitgrunden 

Jordarbejder og midlertidige støjende og støvende aktiviteter 

Miljøbeskyttelseslovens §19/§85 

I forbindelse med byggeri og anlægsarbejder på den øvrige del af Eternit-
grunden udenfor trappeanlægget, har man nyttiggjort overskudsjord. 

Denne overskudsjord er nyttiggjort efter forudgående ansøgning om tilladel-
se/accept efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser af Kommunen. Kom-
munen har her sikret, med baggrund i de fremsendte projektbeskrivelser, at 
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imødegå støvgener, herunder risikoen for asbestfibre i jorden, ved krav om, 
at jorden ikke støver, hvor dels den opgraves, dels nyttiggøres. 

Miljøbeskyttelseslovens §42 - Midlertidige aktiviteter 

På baggrund af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøregulering af visse 
aktiviteter udarbejdede Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning i 2009 
Kommunal Forskrift nr. 004: Forskrift for miljøregulering af visse bygge- og 
anlægsarbejder, samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kom-
mune. 

I henhold til denne forskrift skal midlertidige støvende eller støjende bygge- 
og anlægsarbejder anmeldes til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvalt-
ning senest 14 dage før arbejdets udførelse, hvor bygherren samtidig kvitte-
rer for at være bekendt med indholdet af den kommunale forskrift.    

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning har ikke fundet anledning til at 
stille særskilte krav til indretningen/driften af køreveje på selve Eternitgrun-
den, da det har været en forudsætning, at den jord, der transporteres på ve-
jene, ikke må give anledning til støvgener i omgivelserne.   

Bortset fra nabohenvendelserne i relation til Eternittrappen har Aalborg 
Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning ikke modtaget nogen klager over 
støvgener i forbindelse med de øvrige bygge- og anlægsarbejder, der har 
fundet sted på Eternitgrunden siden 2009. Aalborg Kommune, Teknik- og 
Miljøforvaltning har i forbindelse med tilsynene på Eternittrappen heller ikke 
konstateret væsentlige støvgener fra de øvrige bygge- og anlægsaktiviteter 
på Eternitgrunden. 

Arbejdstilsynet 

På trods af ovenstående håndtering udstedte Arbejdstilsynet onsdag 3. april 
2013 et strakspåbud til entreprenøren, fordi jordhåndteringen på vejareal gav 
anledning til støv med risiko for asbestindhold. Påbuddet blev ophævet da-
gen efter – på basis af fælles tilsyn mellem Arbejdstilsynet og Aalborg Kom-
mune. 

Arbejdstilsynet oplyste på mødet, at de ikke tidligere i perioden fra 2009 til 
2013 har meddelt påbud i relation til den jordhåndtering, der har foregået på 
Eternitgrunden. 

Svar pkt.2  

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning har med baggrund i ovenstå-
ende haft møde den 4. april 2013 med Arbejdstilsynet og entreprenørvirk-
somheden Søren Enggaard A/S for at drøfte sagen og baggrunden for 
strakspåbuddet. Kommunen havde forud for mødet sammen med Arbejdstil-
synet gennemført et fornyet tilsyn på området.  

Mødet resulterede i, at Aalborg Kommune, Søren Enggaard A/S og Arbejds-
tilsynet blev enige om følgende: 
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1. De forhold, som onsdag gav anledning til et strakspåbud fra Arbejds-
tilsynet, er nu på plads. Der var tale om risiko for asbestholdigt støv 
fra en vej. Vejen blev støvsuget og vil fremadrettet blive vandet.  
 

2. Byggeaktiviteterne på Eternitten må ikke medføre en risiko for, at na-
boerne påvirkes af asbestforureningen. Entreprenørerne skal fortsat 
sikre, at de krav, der er stillet til håndtering af asbestholdigt jord, 
overholdes, ligesom entreprenørerne fuldt ud er klar over, at aktivite-
terne stoppes af Aalborg Kommune, hvis ikke dette sker. 
 

3. Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning og Arbejdstilsynet har 
siden byggeriaktiviteterne blev igangsat og frem til 3. april 2013 ikke 
konstateret forhold som indikerer, at bygherrerne ikke overholder de 
krav, som er meddelt. 
 

4. Derudover meddelte Kommunen på mødet, at det skal nu undersø-
ges, om der på Eternitgrunden kan være andre kilder til en asbestfor-
urening, som kan forklare de aktuelle fund af asbest hos naboerne. 
Derfor vil Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning tage initiativ 
til en fornyet risikovurdering af Eternitgrunden i samarbejde med em-
bedslægen og rådgiver med specialviden indenfor asbestproblematik. 

I forbindelse med, at arealet bebygges, vil terrænet gradvist blive befæstet 
med faste belægninger eller afdækket med dokumenteret rene materialer. 
Herved forhindres såvel kontaktrisikoen som risikoen for en diffus belastning 
med asbestfibre til omgivelserne 

Endeligt skal det oplyses, at når denne risikovurdering foreligger, vil evt. nye 
kilder i risikoområder blive vurderet, reguleret og håndteret, så det sikres, at 
der heller ikke fra disse arealer kan forekomme en forurening. 

Da der er en del bilag til redegørelsen, vil disse blive sendt i slutningen af 
denne uge. 

Der vedlægges for god ordens skyld et kortbilag over Eternitgrunden med 
angivelse af de forskellige områder. 

 

 
Venlig hilsen 

 

 
 

 

Mariann Nørgaard Christian Bjerg 
Rådmand Direktør 
  
  
  
 


