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Faxe Kommune 
Center for Plan & Miljø 
Landzone 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 

Horsens den 1. august 2019 
 
 
Projektoplæg til Faxe Kommune som indledning på lokalplanforløb for naturvold med 
støjdæmpende virkning på matriklerne 5p Nielstrup By, 6x Nielstrup By, Ulse, 6r Nielstrup By, 
Ulse, 7a Nielstrup By, Ulse, 9c Nielstrup By, Ulse og 9d Nielstrup By, Ulse ved Nielstrup 
 
 
På vegne af adkomsthavere til ovennævnte matrikler Mogens Gress Nielsen, Manuel Abalos og 
Maria Henriette Jensen, Marianne Slorup, Lars Anthoni Jensen samt Brian Bo Lauridsen, lægges 
her op til et lokalplanforløb førende til opførsel af naturvold på matriklerne. 
 

1. Baggrund 
 
Der opfattes fra beboerne i Nielstrup, herunder adkomsthaverne, et omfattende problem med 
trafikstøj fra Sydmotorvejen. Dette ønsker adkomsthaverne at skærme byen mod ved opførsel af 
en landskabsbearbejdet naturvold som et privat anlægsprojekt. 
 

2. Støjforhold 
 
Ifølge Vejdirektoratets og projektets beregninger er ejendommene i og ved Nielstrup plaget af støj 
fra Sydmotorvejen. Som det fremgår af Figur 1, er støjpåvirkningen med de nuværende trafiktal 
højere end den vejledende grænseværdi for sundhedsskadelig støj på 58 dB i størstedelen af 
Nielstrup. Det betragtes derfor som sundhedsskadeligt1 at bebo Nielstrup i øjeblikket, og ifølge 
gældende godkendelsespraksis berettiger dette forhold til at nyttiggøre overskudsjord til 
støjdæmpende foranstaltninger. 
 
Trafiktallet forventes at stige de kommende år med en stigning i støjgenen til følge. Der har i 
perioden2012 - 2017 været en gennemsnitlig årlig stigning på 3,1 %. Den vedvarende stigning i 
trafik på Sydmotorvejen sammenholdt med en forventet yderligere stigning på baggrund af 
kommende projekteret motorvej mellem Næstved og Rønnede samt Femernforbindelsen gør, at 
det må anses som sandsynligt, at stigningen de kommende år er på mindst 3,1 %, som historikken 
viser, og formentlig højere. Støjgenen, som på nuværende niveau er sundhedsskadelig, bliver altså 
kun værre fremadrettet. Figur 2 viser støjkortet for Nielstrup by i år 2028, hvis trafiktallet 

                                                      
1 Miljøstyrelsens vejledende sundhedsgrænse på 58 db benyttes generelt som kriterium for at genanvende jord til 
støjdæmpende foranstaltninger. Se https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-vejtrafik/ 

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-vejtrafik/
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fremskrives med 3 % årligt fra de faktiske 2018-tal. Bemærk at der bruges andre dB-intervaller end 
i Vejdirektoratets udgave. Som kortet viser, øges støjniveauet i forhold til niveauet i 2017. Denne 
fremskrivning må anses at være til den lave side, idet der ikke er taget højde for stigning pga. 
Femernforbindelse og ny motorvejsstrækning mod Næstved. 
 

 
Figur 1 Vejstøj 2017 ifølge Miljøstyrelsens støjkort. Støjniveau over det sundhedsskadelige i stort set hele byen. Bemærk at 
intervallerne på dette kort afviger fra de øvrige kort i dokumentet.  

Ansøgerne har iværksat støjberegninger til illustration af betydningen af et jordanlæg på stedet. 
Der er beregnet på tre forskellige højder (12, 14 og 16 m) og tre forskellige længder af volden. Der 
argumenteres i afsnit 3. Sammenligning og anbefalinger for, hvilken løsning, der bør vælges.   
 
I Figur 3 - Figur 5 ses det fremtidige støjbillede ved anlæg af en vold med de forskellige højder og 
længder, Figur 8– Figur 10 viser den støjreduktion, som den pågældende højde vold vil forårsage. 
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Figur 2 Støjbelastningen i 2028. Nord2000 standard. Som det ses, er støjen i hele Nielstrup by over den anbefalede grænse på 58 dB 
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Figur 3 Støjbelastningen i 2028 med en kort 12 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 4 Støjbelastningen i 2028 med en kort 14 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 5 Støjbelastningen i 2028 med en kort 16 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 6 Støjbelastningen i 2028 med en mellemlang 14 m høj støjvold 
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Figur 7 Støjbelastningen i 2028 med en lang 14 m høj støjvold 
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Figur 8 Støjreduktion i 2028 forårsaget af en kort 12 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 9 Støjreduktion i 2028 forårsaget af en kort 14 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 10 Støjreduktion i 2028 forårsaget af en 16 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 11 Støjreduktion i 2028 forårsaget af en mellemlang 14 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 12  Støjreduktion i 2028 forårsaget af en lang 14 m høj jordvold. Nord2000 standard.
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Tabel 2-Tabel 3 er benyttet som grundlag for støjberegningen. 
 
 

 
Tabel 1. Antal køretøjer pr. time talt på den konkrete strækning i 2018. Kilde: Vejdirektoratet. 

 

 
Tabel 2. Målte gennemsnitshastigheder (km/t) på den konkrete strækning i 2018. Kilde: Vejdirektoratet. 

 

 
Tabel 3. Antal køretøjer pr. time på den konkrete strækning i 2028. Kilde: Tabel 1 fremskrevet med 3% årligt. 

  

  

  Dag (kl. 07-19) Aften (kl. 19-22) Nat (kl. 22-07) 

 Alle køretøjer 2605 1181 789 

  Dag (kl. 07-19) Aften (kl. 19-22) Nat (kl. 22-07) 

Kategori 1, DK (<5,8m) 2273 1042 647 

Kategori 2, DK (5,8-12,5m) 171 69 67 

Kategori 3, DK (>12,5m) 161 70 75 

 

  Dag (kl. 07-19) Aften (kl. 19-22) Nat (kl. 22-07) 

Kategori 1, DK (<5,8m) 120 120 118 

Kategori 2, DK (5,8-12,5m) 99 99 99 

Kategori 3, DK (>12,5m) 86 86 85 

 

  Dag (kl. 07-19) Aften (kl. 19-22) Nat (kl. 22-07) 

 Alle køretøjer 3501 1587 1061 

  Dag (kl. 07-19) Aften (kl. 19-22) Nat (kl. 22-07) 

Kategori 1, DK (<5,8m) 3055 1400 870 

Kategori 2, DK (5,8-12,5m) 230 93 90 

Kategori 3, DK (>12,5m) 216 94 101 
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3. Sammenligning og anbefalinger 
 

 
Figur 13 Nielstrups støjbillede v. 12 m, kort version 

 
Figur 14 Nielstrups støjbillede v. 12 m, mellemlang version,  
den stiplede linje markerer grænsen mellem gult og grønt  

bælte i Figur 1 

 
I Figur 13 og Figur 14 sammenlignes støjbilledet i Nielstrup by for den korte 
version af volden med den mellemlange version af volden, begge med en højde 
på 12 m, grænsen mellem det gule og det grønne bælte svarer til grænsen for 
sundhedsskadelig støj på 58 dB. Som det ses, er grænsen mellem gult og grønt 
bælte flyttet i Figur 14 i sammenligning med Figur 13, hvilket viser en klart bedre 
støjdæmpning (ved samme voldhøjde) for Nielstrup by med den mellemlange 
vold sammenlignet med den korte vold, om end ingen af de to volde bringer hele byen under 58 
dB ved denne højde. Det skal bemærkes at selv ved forøgelse af voldhøjden til 16 m i den korte 
version, var der ikke muligt at trække det gule bælte helt ud af byen. Det må konkluderes ud fra 
dette, at den mellemlange version af volden er mere effektiv end den korte version og derfor er at 
foretrække. Det må yderligere konkluderes, at en vold på 12 m ikke dæmper tilstrækkeligt for 
byen.  
Det skal bemærkes at volden i Figur 13 og i Figur 14 er placeret ens men begge indenfor 
motorvejens byggelinje på det midterste stykke – dvs. afstanden mellem motorvejen og anlægget 
er i versionen med den korte vold mindre, end den burde være. I de senere projektversioner 
(mellemlang og lang vold), er der projekteret med en afstand på 50 m fra midten af motorvejen, så 
anlægget kommer udenfor motorvejens byggelinje. Dvs. at støjdæmpningen med den senere 
projektering er en smule lavere end den, vi ser på figurerne her.  
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Figur 15 Støjvold, 14 m mellemlang version 

 
Figur 16 Støjvold, 14 m, lang version 
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Figur 15 og Figur 16 sammenlignes støjbilledet for to længder af støjvolden. 
Begge versioner har en højde på 14 m. I begge scenarier er støjdæmpningen i 
byen tilstrækkelig. Hele byen ligger netop indenfor det lysegrønne bælte, som 
svarer til et støjniveau på 55-58 dB. Ejendommen Nielstrupstræde 13A er i 
begge tilfælde beliggende lige på grænsen mellem det lysegrønne og det gule 
bælte, hvilket svarer til et støjniveau på ca. 58 dB.  
 
Den betydelige forskel mellem de to versioner ses for de tre sydligste ejendomme markeret med 
blå ringe på både Figur 15 og Figur 16. Disse tre ejendomme ligger i Figur 15 stadig i et område 
med betydelig sundhedsskadelig støj (61-64 dB). I Figur 16 forbedres deres situation betragteligt, 
idet støjniveau sænkes til ca. 59-60 dB.  
 
I Figur 17 og Figur 18 herunder sammenlignes forbedringen af støjbilledet 
som følge af hhv. den mellemlange og den lange vold. Der er i begge 
tilfælde tale om store forbedringer. Stort set hele byen oplever i begge 
tilfælde en forbedring på 3-4 dB, hvilket svarer til over en halvering af den 
støjen. Nielstrupstræde 13A oplever en forbedring på hele 10 dB og bringes 
ned til grænsen for det sundhedsskadelige.  
 
De tre sydlige husstande (omkranset med blåt i de to figurer) oplever alle 
ved den lange vold sammenlignet med den mellemlange en mærkbar 
forbedring på 3-4 dB, altså mindst en halvering af støjen for alle 
husstandenes vedkommende: 
 
Den nordøstligste husstand: Denne ejendom dæmpes ca. 6 dB i Figur 17 og ca. 9 dB i Figur 18, 
altså en halvering af støjniveauet ved valg af den lange vold sammenlignet med den mellemlange 
og dermed en betydelig forbedring. 
 
Den midterste husstand: I Figur 17 ses en forbedring på ca. 2 dB, mens Figur 18 viser en forbedring 
på ca. 5 dB. Der er altså også her tale om en halvering af støjniveauet 
 
Den sydligste husstand: I Figur 17 ses ingen forbedring, mens Figur 18 viser en forbedring på ca. 3-
4 dB. Også her er den lange vold at foretrække, da det mere end halverer støjniveauet.  
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Figur 17  Forskellen i støjniveau med og uden den mellemlange vold 

 
Figur 18 Forskellen i støjniveau med og uden den lange vold 
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I forhold til lokalplanen, anbefales det på baggrund af ovenstående, at der vælges én af to 
muligheder: 
 
Mulighed 1:  
Der anlægges en støjvold med en højde på 14 m, som forløber fra matrikel 5p i nord til matrikel 9c i 
syd, ovenfor betegnet den mellemlange vold. Dette skærmer byen for sundhedsskadelig støj, men 
efterlader de tre husstande lige syd for volden med betydelig sundhedsskadelig støj. Dette kaldes i 
figurerne for den ”mellemlange version”. 
 
Mulighed 2: 
Der anlægges en støjvold med en højde på 14 m, som forløber fra matrikel 5p i nord til matrikel 9d 
i syd, ovenfor betegnet den lange vold. Dette skærmer byen for sundhedsskadelig støj og sænker 
støjniveauet for de tre sydlige husstande til 59-60 dB. Dette kaldes i figurerne for den ”lange 
version”. 
 
Overvejelserne omkring den mellemlange og den lange version af volden går altså på, hvorvidt de 
tre sydlige husstande kan berettige, at volden forlænges. Et argument for dette er, at det er en 
relativ kort forlængelse i forhold til den samlede længde af volden, og at der er tale om en 
betragtelig forbedring. I tilfældet hvor den lange vold vælges, bør det overvejes at lave en 
beregning på en vold, der er 16 m høj i den sydlige del og 14 m høj i den nordlige. Det kan muligvis 
bringe de tre sydlige ejendomme under 58 dB.  
 
Skitser af de to mulige anlæg ses på Figur 19 (mulighed 1) og Figur 20 (mulighed 2) 
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Figur 19  Skitse af den mellemlange version af støjvolden 

 
Figur 20  Skitse af den lange version af støjvolden 
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4. Området 
 
Ser man på området i en 2-5 kilometers radius (se Figur 21), er det præget af et bakket dødis-
landskab, som i kommuneplanen2 (Karakterområde 4 ”Gisselfeld-Bregentved dødis- og 
herregårdslandskab”) beskrives således: 
 

Uden for de nære herregårdsomgivelser præges karakteren af de store 
markflader i et storbakket dødis-terræn med fire større søer og landsbyerne 
Ulse og Nielstrup… 

 
I bredt perspektiv er landskabet i nævnte karakterområde beskyttet, men anlægsstedet er 
beliggende i Delområde M3, som præcis ikke beskyttelseskrævende. Der står herom i 
kommuneplanen: 
 

Delområderne M1 og M2, der udgør hovedparten af karakterområdet, 
anbefales beskyttet i landskabskarakteranalysen. Da analysens strategi for 
delområde M3 er vedligeholdelse og ikke beskyttelse – og da dette 
delområde er fladt i modsætning til det generelt kuperede karakter-
område, er det ikke anbefalet beskyttet. 

 
Betragter man de helt lokale terrænforhold er anlægsstedet placeret på et jævnt, svagt skrånende 
terræn faldende fra nord mod syd, som vist i Figur 22, Figur 23 og Figur 23 
 
Konkluderende om landskabskarakteren vil en landskabstilpasset vold harmonere med den 
overordnede landskabskarakter i området og ikke være beliggende i et beskyttet område.

                                                      
2 Link til den gældende Kommuneplan 2013: 
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/kommuneplan_2013_samlet_low_1.pdf 

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/kommuneplan_2013_samlet_low_1.pdf
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Figur 21 Overordnede terrænkurver (2,5 m) i området i dag (målestoksforhold: 1:18.141). Den røde prik markerer anlægsstedet. Kilde: Danmarks Højdemodel. 
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Figur 22 Lokale terrænkurver (0,5 m) på den nordlige del af anlægsstedet. Kilde Danmarks Højdemodel. 
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Figur 23 Lokale terrænkurver (0,5 m) på den mellemste del af anlægsstedet. Kilde Danmarks Højdemodel. 
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Figur 24 Lokale terrænkurver (0,5 m) på den sydligste del af anlægsstedet. Kilde Danmarks Højdemodel. 
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5. Anlægget 
  
Anlægget tænkes udført som en landskabsbearbejdet vold beliggende øst for Nielstrup og vest for 
motorvejen, inden for arealet skitseret i matrikelkortet som ses i henholdsvis Figur 19 (Mulighed 
1) og Figur 20 (Mulighed 2). For ikke at virke for monoton i landskabet slynger volden såvel med 
bugtninger i stor skala som med varierende hældninger i mindre skala.  
 
Anlægget vil strække sig over en motorvejsstrækning på 1200 – 1400 m og antage en højde på 14 
m med en hældning på gennemsnitligt 1:2. Hældningen er af landskabshensyn valgt til ikke at 
være stejlere end dette, da det sammen med voldens slyngninger giver et naturligt indtryk. Dette 
giver (med en planlagt kronekant på toppen på 4 m) en omtrentlig bredde på 60 m. 

 

Natur- og landskabsbearbejdning 
 
Udformningsmæssigt er der arbejdet grundigt med anlægget. Særlig vægt er der lagt på at 
anlægget udfærdiges med stor fokus på biodiversitet og landskabstilpasning til det i forvejen 
kuperede dødis-landskab. 
 
Naturvariationen opnås bl.a. ved at afveksle jordbundstyper mellem muldjord og råjord – råjorden 
med områdevis vekslende kornstørrelser. Dette vil naturligt fremme nøjsomme, hjemmehørende 
arter på visse dele af anlægget og mere næringskrævende bevoksning på andre dele, hvilket vil 
berige plante- og ikke mindst insektlivet på stedet. 
 
Yderligere er anlægget omhyggeligt landskabstilpasset, med bugtende og bløde former. 
 

Det rekreative 
 
Anlægges laves med trampestier, så de nye bakker kan bruges som udflugtsmål dels for de lokale 
fra Nielstrup, men også for de ornitologer, som kommer for at betragte fuglene og naturen i 
Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområdet Søer ved Bregentved og Gisselfeld.  
 
På Figur 25 ses en skitse med forslag til stier i på anlægget og evt. placering af bænke. Stien starter 
ud fra Nielstrupstræde og deler sig ved anlægget i en nord- og en sydgående sti. Den sydgående 
del lægger op til en rundtur på volden og tilbage mod byen – evt. med en pause på en af de 
bænke, man kommer forbi på turen. På denne del er der også gjort plads til en kælkebakke.  
 
Den nordgående del af stien fører gæster tættere på fuglebeskyttelsesområdet. Denne del kan 
have interesse både for lokale, men også for de ornitologer, der færdes i området. Ifølge Birgitte 
Norby fra Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøms afdeling, vil der på denne del af anlægget 
”komme havørn ind i synsfeltet og rørhøg lavt over afgrøderne, og trækket af gæs vil også være 
flot at se derfra”. Ornitologer med teleskop eller kikkert vil have et udmærket udsigtspunkt fra 
anlægget ifølge Birgitte Norby.  
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Da stien etableres på indersiden af anlægget, vil det være en god gåtur, hvor man kan nyde den ro 
fra motorvejens støj, som anlægget skaber. Man vil kunne sidde i ro og nyde naturen og f.eks. 
solnedgangen over landskabet med søen og bakkerne. 
 
Der vil være offentlig adgang på stierne – dog vil en grund ved skiltning kunne afspærres i 
forbindelse med konkrete, private begivenheder. 
 

 
Figur 25 Skitse med forslag til trampesti og bænke i området. Her vist for den mellemlange version af volden 

 
 

Illustrationer af anlægget 
 
På de kommende sider følger en række 3D-illustrationer af anlægget. 
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Figur 26 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra øst 
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Figur 27 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra vest 
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Figur 28 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra syd 
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Figur 29 Udsigt fra motorvejen i sydgående retning 
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Figur 30 Udsigt fra motorvejen i nordgående retning 
 
 



 
 

 
Jord.dk ApS 

Fussingsvej 8      Side 34 
8700 Horsens 

 
 

 
Figur 31 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra vejen fra Nielstrup 
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Figur 32 Udsnit af anlægget illustreret med 3D-tegning set fra vest 
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Figur 33 Eksempel på udsigt fra volden.  
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6. Miljø- og planforhold 
 
Anlægget udfærdiges ved nyttiggørelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i en 
miljøkvalitet svarende til jord af klasse 0-3 som defineret i Sjællandsvejledningen3. Dog anvendes 
grænseværdierne for jord af klasse 1 i forbindelse med mobile organiske komponenter som f.eks. 
benzin og lette olieforbindelser. I forhold til immobile organiske komponenter som f.eks. 
tungmetaller, tungere olieforbindelser og PAH-forbindelser følges grænseværdierne for klasse 3. 
 
Det anvendte jordvolumen vurderes til 600.000 – 725.000 m3 alt efter om der vælges en lang eller 
mellemlang vold. 
 
Ejendommen er placeret i OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) men ikke inden for 
indvindingsopland. Da anlægget anlægges med jord af klasse 0-3, men med et indhold af mobile 
organiske komponenter højst svarende til klasse 1, vurderes det ikke at udgøre en risiko for 
drikkevandsinteresser. 
 
Følgende tabel opsummerer miljø- og planforholdene på stedet: 
 

Miljøforhold 
Drikkevandsinteresser Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 

Nitratfølsomt indvindingsområde Nej 

Indvindingsopland inden for OSD Nej 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Nej 

Naturbeskyttelse og NATURA2000 Nej 

§3-områder Nej  

Registreret jordforurening Nej 

Områdeklassifikation Nej 

Planforhold 
Bygge- og beskyttelseslinjer Der findes en vejbyggelinje i forbindelse med 

Sydmotorvejen. Anlægget ligger imidlertid overalt uden 
for denne byggelinje, hvorfor det ligger uden for 
Vejdirektoratets myndighedsområde. 

Fredning Nej 

Fortidsminder Nej 

Lokalplan Nej – landzone 

 
Sammenfattende gælder at der ikke ses plan- eller miljømæssige hindringer for opførsel af en 
naturvold med ovennævnte   på det pågældende område. 
 
Det er yderst sjældent at et større anlægsområde ikke indeholder kortlagte plan- eller 
miljøhindringer af nogen art. Da anlægget samtidig bidrager til at løse to betydelige 
samfundsudfordringer, nemlig støj og bortskaffelsespladser til overskudsjord, ser initiativtagerne 

                                                      
3 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland 
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at dette taler særlig stærkt for en vedtagelse af lokalplanen, hvis man sammenholder med 
tilsvarende projekter placeret et andet sted i kommunen eller landet. 
 

7. Tilkørselsforhold og tidsudstrækning 
 
I anlægsfasen etableres der internt på matriklerne en interimsvej af grus eller andre godkendte 
materialer som markeret med blåt på Figur 34. Jordens oprindelsessteder er ikke kendte på 
ansøgningstidspunktet, men jordtransporter til anlægsstedet vil komme fra Ny Ulsevej via 
Nielstrupvej. Der køres ind langs med indkørslen til Nielstrupvej 64 på grunden tilhørende 
Nielstrupvej 62, hvor ejeren har udvist imødekommenhed for dette. 
 
Projektet forventes at forløbe fra september 2019 og 5-6 år frem. Der vil dog langt fra være 
aktivitet igennem hele perioden, idet der forventes perioder uden jordtilkørsel. 
Tilkørselstidsrummet vil være begrænset til kl. 6-18 på hverdage. 
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Figur 34. Tilkørselsforhold. Interimsvej er markeret med lyseblåt. 

8. Ansøgningens lovgrundlag 
 
Anlægget er af kommunen vurderet til at være lokalplanpligtigt. 
 
Derudover er anlægget godkendelsespligtig efter Miljøbeskyttelseslovens §33, og ansøgningen er 
derfor omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 24 under listepunkt K206 ”Anlæg, der 
nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, 
skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.” 
 

                                                      
4 Bekendtgørelse nr. 1458 af 12/12/2017 om godkendelse af listevirksomhed 
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Ifølge Affaldsbekendtgørelsens5 §3, nr. 40, defineres nyttiggørelse som ”Enhver operation, hvis 
hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre 
materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet 
bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet 
generelt.”. 
 
Nyttiggørelsesbegrebets indhold er grundlæggende, om affaldet erstatter primære råstoffer, og 
det følger af praksis, herunder fra EU-domstolen, at der er tale om et bredt begreb. Kernen i 
begrebet er, om der er tale om et projekt, der ikke kun realiseres, fordi der foreligger affald, der 
skal håndteres. Der kan i den sammenhæng lægges vægt på en række kriterier, der taler for 
nyttiggørelsesformålet: 
 

1. Anlæg som bidrager til øget rekreativ værdi (for grundejer eller generelt) 

2. Anlæg som øger ejendomsværdien (for grundejer specifikt eller for området generelt) 

3. Anlæg som kan danne grundlag for ny eller udvidet erhvervsmæssig virksomhed 

4. Anlæg som fører til arealudnyttelse efter grundejerens ønsker 

5. Anlæg hvor udførslen finder sted under alle omstændigheder og den tilførte jord derfor 

erstatter anvendelse af andre materialer direkte 

6. Anlæg som øger biodiversiteten 

7. Anlæg som bidrager til nye eller forbedrede habitater 

8. Anlæg som yder beskyttelse mod støj, lysindfald m.v. 

9. Anlæg som tilgodeser foreninger og klubber 

 
Der kan være konkrete miljøhensyn på stedet, der gør, at nogle kategorier jord foretrækkes frem 
for andre, men i relation til nyttiggørelsesbegrebet følger det af EU-domstolens praksis, at selv 
farligt affald kan nyttiggøres, idet EU-domstolen blot forudsætter, at godkendelsesmyndigheden 
gennem de nødvendige vilkår sikrer miljøet mod en uacceptabel påvirkning.  
 
Ligeledes er områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller områder med 
drikkevandsinteresser (OD) ikke afgørende for, om der kan etableres et anlæg af forurenet jord, 
idet godkendelsesmyndigheden blot forventes at sikre eksempelvis OSD-områdets 
drikkevandsinteresser med de nødvendige vilkår i godkendelsen.   

9. Nyttiggørelse af jord i det konkrete anlæg 
 
Anlægget beskrevet i nærværende ansøgning falder ind under nyttiggørelsesbegrebet på flere 
områder og er dermed berettiget til godkendelse. I nedenstående henviser numrene i parentes til 
listen over retspraksis på området, som beskrevet i Afsnit 8 ”Ansøgningens lovgrundlag”. 
 
Anlægget fører til en væsentlig reduktion af støjen på ejendommen til et niveau under det 
sundhedsskadelige (8). Alene dette berettiger til, at anlægget opfylder lovens krav om 
nyttiggørelse af overskudsjord.  

                                                      
5 Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald 
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Reduktionen i støj, som anlægget af volden medfører, vil føre til øget rekreativ værdi for 
landsbyen, lige som der tilføjes decideret rekreative elementer som stier, bænke og kælkebakke 
(1), og sandsynligvis en øget ejendomsværdi (2). Med reduktionen i støjniveauet er det langt mere 
attraktivt at opholde sig på området, hvilket også understreges af grundejernes ønske om at 
udnytte et relativt stort areal til dette anlæg (4).  

10. Opsummering 
 
Der er i ansøgningen redegjort for  
 

a) at anlægget er nødvendigt og virksomt for at reducere støjniveauet for Nielstrup til et 
niveau, som ligger inden for Miljøstyrelsen anbefalinger på området (Afsnit 2)  
 

b) at anlægget er omhyggeligt natur- og landskabstilpasset (Afsnit 5) 
 

c) at der er tale om nyttiggørelse af overskudsjord (Afsnit 9) 
 

Konkluderende finder ansøgeren at anlægget er værdigt til vedtagelse som lokalplan samt 
godkendelsesværdigt Miljøbeskyttelseslovens §33. 
 
Om JORD.DK  
Jord.dk anlægger jordanlæg med overskudsjord fra andre anlægsprojekter. Vi har et vidtrækkende 
netværk af entreprenører, vognmænd og bygherrer for. Hertil formidler vi kontakt mellem 
anlægsprojektet og en række forskelligartede jordmodtagere.  
Jord.dk arbejder ud fra en miljørigtig håndtering af jorden, og vi er stolte af at vores jordanlæg har 
et positivt miljø- og klimabidrag. Det er tilfældet fordi der spares tusindvis af transportkilometer i 
forhold til anvendelse af traditionelle jordmodtagere.  
 
Spørgsmål  
Eventuelle spørgsmål vedr. projektbeskrivelsen bedes rettet til:  
Rolf Mørk Nielsen, administrerende direktør, telefon 41 19 41 39, e-mail rolf.m.nielsen@jord.dk.  
 
 


