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1) Planlovgivning

2) Miljøvurderingslov

3) Miljøbeskyttelseslov

4) Naturbeskyttelseslov

5) Ekspropriationslov

6) Tinglysningsforhold/servitutter

STØJVOLDE - REGULERING



Planloven

- Lokalplaner

- Landzonetilladelser 

• Forholder sig ikke til jord i sig selv

• Loven regulerer arealanvendelse, 
herunder bebyggelse og landskabelige 
forhold

• Støjvolde må, som udgangspunkt, anses 
for lokalplanspligtige (anvendelsen)

PLANLOV



1. Planer (og programmers) indvirkning på 
miljøet

2. Projekters indvirkning på miljøet (tidl. VVM)

MILJØVURDERINGSLOVEN



Konkrete projekter:

Bilag 1 (altid miljøvurderingspligt) 

Pkt. 9: Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling
(som defineret i Affaldsdirektivets bilag 1) eller deponering i jorden

Pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling

(som defineret i bilag 1 til Affaldsdirektivet) med en kapacitet på over 100 tons/dag

Bilag 2 (miljøvurderingspligt hvis en væsentlig virkning ikke kan udelukkes - screeningkrav) 

Pkt. 10, litra a og b: Bygge og anlægsarbejder i byzone og/eller erhvervsområder 

Pkt. 11, litra b: Anlæg til bortskaffelse af affald (som ikke er omfattet af bilag 1) 

Pkt. 13, litra a: Ændringer eller udvidelser af sådanne projekter

Støjvolde - Generelt screeningspligt (bilag 2)

Afhængigt af mængder og den øvrige plan, kan der skulle udføres egentlig miljøvurdering

MILJØVURDERINGSLOVEN



3 vigtige forhold:

1. Affald eller produkt

2. Nyttiggørelse eller deponering

3. Varighed

TILLADELSER MILJØBESKYTTELSE



Affaldsbekendtgørelsens § 2, stk. 1: 

• Ved affald forstås i denne bekendtgørelse 
ethvert stof eller enhver genstand, som 
indehaveren skiller sig af med eller 
agter eller er forpligtet til at skille sig 
af med.

AFFALDS DEFINITIONEN



Affaldsdefinitionen - Domsafgørelser:

• Mafioso-dommen
Fastslog at man ikke kan undtage uforurenet overskudsjord fra affaldsbegrebet

• Sidestensdommen
Sidesten anses, som udgangspunkt som affald, medmindre det er sandsynligt, at der sker en 
fuldstændig genanvendelse af sidestenene uden forudgående forarbejdning - Uden betydning, 
om biproduktet er farligt – Ikke affald hvis oplaget var midlertidigt.

• Sag om traktatbrud mod Tjekkiet (EU-dom)
Eksport af ca. 20.000 ton TPS-NOLO (Geobal) til Polen bestående af tjæresyre, som er en rest 
fra raffinering af olie, kulstøv og calciumoxid. Anvendes som brændstof på cementfabrikker. 
Tjekkiet frifundet – ”forurening/farlighed er ikke afgørende for affaldsbegrebet”.

AFFALDS DEFINITION



Undtagelser for affaldsbegrebet -Forarbejderne til jordforureningslovens §
50, stk. 4 (lov nr. 507/2006) – Undtagelser for uforurenet jord:

• …Når jordproducenten har en aftager af den uforarbejdede jord på 
opgravningstidspunktet, og jorden derfor aldrig når at blive til affald, før 
den finder anden anvendelse. I disse tilfælde må jorden anses for at være 
et produkt. 

• Ved afgørelsen af, om der er tale om et produkt eller affald, bør der 
lægges vægt på, at aftalen om aftagning af jorden er indgået senest på 
opgravningstidspunktet, og at jorden kun oplagres for en kortere 
tidsafgrænset periode, inden den finder fornyet anvendelse. 

• Såfremt jorden oplagres for en længere eller ikke-tidsafgrænset periode, 
må jorden anses for at udgøre en byrde for ejeren, hvilket er et indicium 
for, at der er tale om affald. Støtte for sådanne betragtninger findes i 
præmisserne for den såkaldte »Sidestensdom« fra EF-domstolen (dom af 
18. april 2002, sag C-9/00).” 

AFFALD OG VARIGHED



Nyttiggørelse af jord i volde er jo ikke noget nyt!!!

NYTTIGGØRELSE DEFINITION



Affald som erstatnings-materiale betegnes i affaldsbekendtgørelse 
som "anden endelig materialenyttiggørelse".

”Anden endelig materialenyttiggørelse” ligger lavt i affaldshierarkiet, 
da der primært er tale om, at materialet bruges for sidste gang 
som opfyld.

Når affald bruges til ”anden endelig materialenyttiggørelse”, skal 
man være opmærksom på, at affaldsmaterialerne reelt skal gøre 
nytte. For eksempel kan man ikke bygge en støjvold højere 
end nødvendigt er og sige, at affaldet dermed er nyttiggjort.

Hvis ikke nyttiggørelse…… deponering:

”Deponeringsbekendtgørelsen”:

• Indeholder vilkår om sikkerhedsstillelse m.m.

• Mulig deponeringsafgift????

NYTTIGGØRELSE DEFINITION



Nyttiggørelse af forurenet jord?:

• Restproduktbekendtgørelsen
(Ikke anvendelig for støjvolde)

• MBL§19 (Nutid)

• MBL§33 (Nutid)

• Ny bekendtgørelse – anmeldeforhold 
(snarlig fremtid)

NYTTIGGØRELSE



Tilladelser efter §19 i miljøbeskyttelsesloven 
(JORD SOM IKKE ER AFFALD!!):

• Begrænsede nyttiggørelsesprojekter. 
Kendt dokumenteret jord over begrænset 
tid. Eksempelvis tilbagefyldning i anlæg / 
genanvendelse i projektet m.m.

• Indhentes hos kommunen (på kortlagte 
arealer ofte i sammenhæng med JFL§8).

• Høring hos andre myndigheder og 
interesseorganisationer.

• Tilladelser efter §19 kan til enhver tid og 
uden erstatning ændres eller 
tilbagekaldes af diverse almenvigtige 
hensyn (MBL§20)

TILLADELSER MILJØBESKYTTELSE



Tilladelser efter §33 i miljøbeskyttelsesloven 
(JORD SOM ER AFFALD):

Tilladelse efter §33 Miljøbeskyttelsesloven (Kap 
5-anlæg) – Ofte ikke kendt jord, som evt. 
tilføres over tid.

• K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald

• K212 – Anlæg for midlertidig oplagring af 
ikke-farligt affald – (grænse på 3 år – hvis 
senere nyttiggørelse)

Vilkår med udgangspunkt i 
standardvilkårsbekendtgørelsen

TILLADELSER MILJØBESKYTTELSE



Ny bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

• Høringsfrist d. 15. april 2019

• Planlagt ikrafttræden 1. juli 2019

Nyttiggørelse af affald i form af jordvolde, karteringsanlæg for jord, jordrenseanlæg, komposteringsanlæg, 
slaggebehandlingsanlæg, slammineraliseringsanlæg samt anlæg til neddeling af bygge- og anlægsaffald

NB! Indeholder, udover regelforenklingsforhold, og relativt stramme kommunale sagsbehandlingstider:

• Kvittering indenfor en uge (§93)

• Meddelelse om hvorvidt sagen er oplyst indenfor 3 uger (§94)

• Færdigbehandling af anmeldelse indenfor 6 uger

MILJØBESKYTTELSE – NY BEKENDTGØRELSE



Anmeldelsens indhold (beskrevet i bilag 1)

Hvad kunne ligeledes skulle belyses?

• Redegørelse for nyttiggørelse (støj og arkitektonisk) i relation til mængder og højder

• Risikovurdering ved anvendelsen af forurenet jord (udvaskning til grundvand/recipienter)

MILJØBESKYTTELSE - NY BEKENDTGØRELSE



Generelle vilkår/krav for ”virksomheden”:

1. Krav til indretning, opbevaring og håndtering
Fysisk adskillelse af fraktioner, rengøring m.m.

2. Krav til drift
Modtagekontrol, neddeling, forebyggelse af spild, 
driftsinstruks

3. Krav til begrænsning af luftforurening og støj

4. Krav til egenkontrol og driftsjournal

5. Særlige bestemmelser ved driftsstart og ophør

MILJØBESKYTTELSE – NY BEKENDTGØRELSE



MILJØBESKYTTELSE – NY BEKENDTGØRELSE



STORT JORDMODTAGEANLÆG UNDERVEJS


