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Notat vedrørende lovgivning og påkrævede tilladelser til 
støjvold ved Nielstrup 

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en 
lokalplan for en støjvold på 14 meter i højden, 60 meter i bredden og 
mellem 1,2 og 1,4 meter i længden mellem Sydmotorvejen og landsbyen 
Nielstrup. Dette notat vil anskueliggøre, hvilke tilladelser projektet kræver, 
lovgivningen på området og hvilke hensyn, der vil blive inddraget i 
sagsbehandlingen. 

Lokalplan med bonusvirkning
Anlæg af en støjvold med den ansøgte størrelse og udstrækning vil være 
en væsentlig ændring af det bestående miljø ved Nielstrup. Projektet vil 
derfor kræve, at der udarbejdes en lokalplan som fastlægger rammerne 
for anlægget, herunder støjvoldens placering og udformning samt 
placering af rekreative faciliteter og stier på volden. Lokalplanlægning vil 
ligeledes sikre, at offentligheden høres i forbindelse med godkendelse af 
projektet. 

Terrænreguleringer i landzonen kræver normalt en landzonetilladelse. Da 
både landzonetilladelser og lokalplaner udarbejdes med baggrund i 
planloven, kan man samle de to tilladelser i én. Dette kaldes 
”bonusvirkning” og betyder, at lokalplanen også samtidig giver 
landzonetilladelse til det projekt, der er specifikt beskrevet i lokalplanen. 

Mindre ændringer i projektet efter at lokalplanen er endeligt vedtaget kan 
tillades med enten en dispensation fra lokalplanen, en ny landzone-
tilladelse eller begge dele. 

Miljøgodkendelse
Den ansøgte støjvold ved Nielstrup er et ”anlæg til nyttiggørelse af ikke-
farligt affald”, som nævnes i bilag 2, listepunkt K 206 i godkendelses-
bekendtgørelsen.1 Anlægget må derfor ikke påbegyndes uden en 
miljøgodkendelse.2 

Der er forskel på nyttiggørelse og deponi af affald (her jord). 
For at der kan gives en miljøgodkendelse skal der være tale om 
nyttiggørelse af affald. Nyttiggørelse vil sige at affaldet enten opfylder et 
nyttigt formål ved at erstatte andre materialer (f.eks. jomfruelige råstoffer), 

1 BEK nr. 1534 af 09/12/2019
2 Jf. § 33 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25/11/2019)
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der ellers ville være anvendt, eller at affaldet bliver forberedt, med henblik 
på at opfylde en speciel funktion i et anlæg. Private må gerne nyttiggøre 
affald, hvis det kan dokumenteres, at der er tale nyttiggørelse, og de i 
øvrigt kan opnå tilladelse til projektet. 

I forhold til etablering af en støjvold betyder det, at der skal være et 
støjproblem, og etableringen af støjvolden skal have en dæmpende 
effekt, for der kan være tale om nyttiggørelse og ikke deponi af affald. 
Derudover må volden ikke laves større end hvad det vil kræve at dæmpe 
støjen ned til støjgrænserne. Hvis der tilføjes mere jord til et projekt, end 
hvad der er nødvendigt for at nå ned til støjgrænserne, så vil projektet 
ligeledes blive betragtet som deponi.

Der er således tale om deponi af affald, hvis støjvolden ikke kan falde 
under kategorien nyttiggørelse. Deponi er omfattet af kravene i 
deponeringsbekendtgørelsen samt miljøbeskyttelseslovens3 regel om, at 
kun offentlige myndigheder kan eje deponi, herunder kommunale 
affaldsselskaber.

For den ansøgte støjvold ved Nielstrup er det dokumenteret med 
Miljøstyrelsens støjdata, at støjen i størstedelen af Nielstrup by overstiger 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB for boligområder. 
Således er der et dokumenteret problem. 

Ansøger skal således under ansøgningen om miljøgodkendelse redegøre 
for, at støjvolden har en effekt og at den ikke bygges større end hvad der 
er nødvendigt for at sænke støjniveauet i Nielstrup til 58 dB. Støjvolden vil 
derfor kun opnå en miljøgodkendelse, hvis det kan dokumenteres, at der er 
tale om nyttiggørelse og ikke deponi. 

I forbindelse med miljøgodkendelsen vil der kunne stilles vilkår til den 
konkrete håndtering, analyser, afskærmning og placering af forurenet jord.

Jord
Støjvolden er af et sådant omfang, at det må forventes, at størstedelen af 
jorden vil stamme fra projekter uden for kommunen. Der er i øjeblikket 
mangel på lokale modtagere af ren og lettere forurenet jord, men hvordan 
situationen ser ud fremadrettet er ukendt.

I henhold til grænseværdierne i jordflytningsbekendtgørelsen4 og 
Sjællandsvejledningen5 opdeles jord i ren jord, lettere forurenet jord og 
kraftigt forurenet jord. Herudover kan jord kategoriseres som farligt affald 
hvis det overskrider grænseværdierne for farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsen6.

Kraftigt forurenet jord eller jord der kan betegnes som farligt affald må ikke 
indbygges i jordvolden.

Ansøger har bekendtgjort at de ønsker at bygge støjvolden af ren og 
lettere forurenet jord.

3 Jf. § 50 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25/11/2019)
4 BEK nr. 1452 af 07/12/2015
5 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland. Juli 2001
6 BEK nr. 224 af 08/03/2019
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Tilkørt jord skal overholde reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen og der vil 
derudover være mulighed for at stille vilkår om yderligere egenkontrol i 
miljøgodkendelsen.

Adgangstilladelse
I anlægsfasen skal der køres en stor mængde jord til projektet. Der skal 
derfor ansøges om en adgangstilladelse ved overkørsel til kommunal vej. 
Ved behandling af adgangssagen vil det blive vurderet, hvor adgangen 
kan etableres trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og hvilke supplerende 
vilkår der skal stilles om eksempelvis hastighedsbegrænsning, renhold af 
vejen mm. Adgangssagen skal forelægges Teknik & Miljøudvalget, da der 
er tale om et meget stort antal tunge transporter over en lang periode.

Screening for miljøvurdering af lokalplanen og evt. Miljøvurdering
Når der udarbejdes en lokalplan skal det vurderes, om planen vil have en 
væsentlig virkning på miljøet. Denne vurdering foretages sideløbende med 
udarbejdelsen af lokalplanen. Hvis der er usikkerheder omkring planens 
påvirkning af miljøet eller forhold, som bør undersøges nærmere, skal der 
udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planen. 

VVM-screening af det konkrete projekt og evt. VVM-redegørelse
Fordi lokalplanen giver bonusvirkning til at etablere jordvolden, så skal det 
konkrete projekt også vurderes for dets virkninger på miljøet, inden 
lokalplanen kan vedtages. Denne vurdering foretages sideløbende med 
udarbejdelsen af lokalplanen. Hvis der er usikkerheder omkring projektets 
påvirkning af miljøet eller forhold, som bør undersøges nærmere, skal der 
udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse for projektet (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet).

Øvrige afledte tilladelser
Ud fra projektets konkrete udformning kan det også kræve forskellige 
mindre tilladelser. Dette vil blive endeligt klarlagt, hvis der arbejdes videre 
med projektet. 

- Omlægning af Nielstrupstræde ved Nielstrupstræde 20 - 
Omlægningen af den del af Nielstrupstræde, som er privatfællesvej 
skal godkendes af kommunen. Da Nielstrupstræde ikke har almen 
interesse og kun vejbetjener få ejendomme skal sagen ikke 
behandles politisk. Bemærk dog at den første del af Nielstrupstræde 
er kommunal vej og omlægning af denne del forudsætter politisk 
behandling se nedenstående kortbilag).
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Blå afmærkning er privatfælles vej. Ejendommen Nielstrupstræde 20 er markeret 
med en rød cirkel. 

- Nedrivningstilladelse til eksisterende hus på Nielstrupstræde 20.
Som en del af projektet ønskes jordvolden anlagt der, hvor 
bygningerne på ejendommen Nielstrupstræde 20 ligger i dag. Det 
kræver tilladelse fra kommunen at nedrive beboelsesbygninger.

- Nedlæggelse af boligenhed på Nielstrupstræde 20?
Hvis ejeren af Nielstrupstræde 20 ikke ønsker at bygge et nyt hus på 
ejendommen, skal boligenheden nedlægges. Da ejendommen i 
dag er en landbrugsejendom er der bopælspligt på denne. En 
nedlæggelse af boligenheden kan derfor kun ske, hvis dette kan 
godkendes af Landbrugsstyrelsen.   

Som projektet er udformet i dag vil det blive gennemført på jord der også 
efter projektets gennemførsel vil tilhøre de forskellige lodsejere i Nielstrup. 
Det vil derfor i sidste ende være de enkelte lodsejere, der vil være 
ansvarlige for at overholde de opstillede vilkår i blandt andet 
miljøgodkendelsen. 

Med venlig hilsen

Sandra Desirée Nørfort
Landzonesagsbehandler


