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16. juli 2021

Hedelund 1 - § 19 - tilladelse til midlertidigt oplag af knust asfalt
Skive Kommune har den 15. juli 2021 modtaget en ansøgning om tilladelse efter
miljøbeskyttelseslovens1 § 19 til midlertidigt oplag af ca. 450 m3 knust asfalt på byggeplads ved
Hedelund 1, 7870 Roslev, Matr. nr. 15c Nautrup By, Glyngøre.
Afgørelse
Skive Kommune meddeler herved tilladelse til et midlertidigt oplag af ca. 450 m3 knust asfalt på
matr.nr. 15c, Nautrup By, Glyngøre i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK
1218 af 25/11/2019.
Tilladelsen gælder indtil 1. februar 2022 og meddeles på nedenstående vilkår:
Vilkår
1. Det midlertidige oplag af knust asfalt skal placeres inden for det areal, som er angivet som
oplagsplads i ansøgningen, se kort side 2 i denne tilladelse.
2. Det midlertidige oplag må kun tilføres det knuste asfalt som er angivet i ansøgningen.
3. Der skal etableres adskillelse mellem jorden og det midlertidige depot i form af fiberdug eller
sandpude.
4. Der skal foretages overdækning af oplaget af knust asfalt, således at der ikke kan ske
udsivning af forurening fra oplaget.
5. Ved ophør af det midlertidige oplag af knust asfalt skal grus/sandpude eller lignede fjernes
og Skive Kommune orienteres.
6. Der skal udtages analyser af jorden når depotet er fjernet, til dokumentation for at jorden
ikke er blevet forurenet. Der skal analyseres for Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Nikkel, Zink
og PAH`er og kulbrinter. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium.
7. Det midlertidige oplag af knust asfalt skal være fjernet senest den 1. februar 2022.
Væsentlige støv- og støjgener fra det midlertidige oplag kan blive reguleret efter § 42 i
miljøbeskyttelsesloven. Skive Kommune er tilsynsmyndighed med oplaget generelt og fører
tilsyn med at vilkårene i denne tilladelse overholdes.
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Redegørelse for sagen
Vils Entreprenørforretning A/S har på vegne af Skov Invest ApS søgt om tilladelse til midlertidigt
oplag af ca. 450 m3 knust asfalt. Eksisterende vejbelæg med asfalt og knust asfalt fjernes og
materialet ønskes genanvendt i den fremtidige vejopbygning på ejendommen. Der er ansøgt om
at ligge den knuste asfalt i et midlertidigt oplag, for herefter at genindbygge materialet som
underlag for fast asfaltbelægning på ejendommen.
Oplaget af knust asfalt forventes etableret fra den 9. juli 2021 og genanvendt inden udgangen af
2021.
På nedenstående Gis-kort ses den ønskede placering af midlertidigt oplag på Hedelund 1, 7870
Roslev.

Gis-kort fra ansøgningsmaterialet.

Arealet hvor det midlertidige oplag placeres er ligger i et område, der er omfattet af
områdeklassificering, hvilket betyder at overfladejorden som udgangspunkt er lettere forurenet.
Begrundelse for afgørelsen
Efter miljøbeskyttelseslovens § 19 må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene
grundvand, jord eller undergrund ikke uden tilladelse udledes eller oplægges på jorden.
Risikovurdering
Lokalisering
Knust asfalt oplagres midlertidigt på ejendommen Hedelund 1, 7870 Roslev. I forbindelse med
nybyggeri fjernes eksisterende asfaltvej og materialet ønskes genanvendt i kommende asfaltvej.
Miljørisikovurdering
Knust asfalt forventes at indeholde stoffer som PAH’er og tungere kulbrinter.
Pladsen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og i et
nitratfølsomt indvindingsområde. Grundvandafdelingen har oplyst, at laveste afstand til
grundvandet er ca. 9 -11 meter.
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For at sikre at der ved oplag af knust asfalt ikke efterlades en eventuel jordforurening på det
berørte areal, er der stillet vilkår om, at der efter en fjernelse af knust asfalt skal udtages
jordprøver. Skive Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af grundvand og
undergrund.
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 9 km fra det ansøgte projekt.
Natura 2000 område 221, Risum Enge og Selde Vig.
Nærmeste § 3 område, hede areal, ligger ca. 425 meter mod syd vest. Der er et mindre hede
areal ca. 32 meter nord vest for den ønskede placering af oplag. Skive Kommune vurderer, at
det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af beskyttede natur og Natura
2000-området.
Øvrige bemærkninger
Denne tilladelse omhandler kun midlertidigt oplag af ca. 450 m3 knust asfalt på det markerede
areal. Der tages forbehold for, at der kan kræves andre tilladelser.
Partshøring
Ansøgningen har været i høring hos ansøger.
Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort dags dato på Skive Kommunes hjemmeside www.skive.dk
Klagevejledning
Skive Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En klage indsendes via Klageportalen, som findes på Nævnenes Hus hjemmeside
www.naevneneshus.dk
Klagefristen er 4 uger fra meddelelse af afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog fra tidspunktet for bekendtgørelsen. Der opkræves et gebyr for at klage.
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager
ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle
klagen.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra tidspunktet
for bekendtgørelsen.
Udnyttelse af tilladelsen
Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, sker det på eget ansvar og medfører ikke
indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Med venlig hilsen
Merete Møller
Miljømedarbejder
Kopi af ansøgning og tilladelse sendes til Region Midtjylland.

3

