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Tilladelse til mellemdeponering af jord
I forbindelse med udgravning til ny skøjtehal på Stadionalle 11 matr. nr. 
4cæ Vallerød By, Vallerød, har det været nødvendigt, at mellemdeponere 
intakt jord der senere skal genindbygges. Pga. pladsproblemer er jorden 
deponeret på kommunens tomme grund på Usserød Kongevej 102, matr. 
nr. 7a, Usserød By. Jorden er kørt i mellemdepot medio-ultimo august og 
forventes genindbygget i november-december 2017.10.18 Der er ikke 
udlagt køreplader eller lign. under den deponerede jord. 

Ansøgningen.
Jorden, der er mellemdeponeret på Hospitalsgrunden, er intakt jord, der 
er gravet ud fra et område under rene prøver. Det drejer sig om 400 tons. 
Tillige er Hospitalsgrundens jord fundet ikke-forurenet i en 
forureningsscreening der fra.

Placering af mellemdeponeret jord.

Historik og forureningsoplysninger.
Hørsholm Kommune har i 2016 foretaget en forureningsscreening af 
arealerne på det tidligere sygehus. Screeningen er udført på 500m2 felter, 
ubefæstet areal som blandeprøver af 5 nedstik. Af screeningen kunne det 
konkluderes, at arealet primært er ren jord, med enkelte lettere 
forurenede felter. Den mellemdeponerede bunke er placeret på et areal 
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der tidligere var bebygget og derfor ikke indgik i forureningsscreeningen. 
De nærmeste screenede felter HS5-HS11 er alle kategori 1 (klasse 0).

Prøver i forbindelse med forureningsscreening.

Den mellemdeponerede jord fra Stadionalle 11 er intaktjord der er 
udgravet under rene prøver (bilaget viser feltinddelingen, der er flyttet 
jord under felterne: A1-4, A6-F5, G1+2, H1+2, I1, J1+2).

Afgørelse
I henhold til § 19 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven1 meddeler Hørsholm 
Kommune hermed tilladelse til mellemdeponiet. 

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes 
af hensyn til fare for forurening af vandforsyning eller miljøbeskyttelse i 
øvrigt jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 stk. 1.

Tilladelsen gives på nedenstående vilkår.

Vilkår
1. Tilladelsen omfatter kun jord fra det ansøgte projekt.
2. Der udtages en blandeprøve pr 100 ton jord til genindbygning, 

inden bortkørsel fra Usserød Kongevej 102. Jordflytningen 
anmeldes efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen2 og 
analyseresultater fra prøvetagningen medfølger. Er jorden mod 
forventning ikke ren, kontaktes Team Miljø for det videre forløb.

3. Der efterlades ca. 20 cm jord fra fodaftrykket på Usserød Kongevej 
102, da der ikke er påvist ren bund på den anvendte placering.

4. Efter bortkørsel af jorden, meddeles afslutning af arbejdet til Team 
Miljø.

5. Større ændringer i projektets form eller varighed skal oplyses 
Hørsholm Kommune, Team Miljø.

1 LBK nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse
2 BEK nr. 1452 af 07. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i 
forbindelse med flytning af jord.
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Særlige forhold
Denne tilladelse lovliggøre det nuværende mellemdepot på Usserød 
Kongevej 102. Derfor er der ikke udtaget prøver af arealet inden placering 
af mellemdepotet og en mere hensigtsmæssig placering er ikke overvejet. 
Den deponerede jord er ikke prøvetaget inden flytning, da det er ren 
intaktjord. Efter mellemdeponeringen kan jorden ikke længere flyttes som 
intakt. Der er risiko for forurening af jorden, primært i overfladen fra diffus 
forurening, derfor skal der udtages blandeprøver inden flytning. Team 
Miljø vurdere dog at forureningsrisikoen er begrænset og reducere derfor 
prøveantallet til 1 pr. 100 ton i overensstemmelse med 
jordflytningsbekendtgørelsens3 bilag 1.

Kommunens vurdering
Hørsholm Kommune har vurderet at der kan gives tilladelse efter § 19 i 
miljøbeskyttelsesloven til det ansøgte midlertidige jorddepot, under de 
opstillede vilkår. 

Det er Hørsholm Kommunes vurdering at projektet ikke udgør en risiko for 
overflade- og grundvand, da der deponeres ren intaktjord.

Gyldighed og retsbeskyttelse
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Natur- og Miljøklagenævnet 
kan, ved indkomne klager, bestemme at klagen har opsættende virkning. 
Tages tilladelsen i brug i klageperioden og mens eventuelle klager 
behandles, sker dette på eget ansvar.

Offentliggørelse
Denne tilladelse fremsendes til ansøger og klageberettigede til orientering. 
Tilladelsen offentliggøres i øvrigt på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet inden 4 uger 
fra den er meddelt. Klagefristen er 20. november 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

De klageberettigede er: ansøger, sundhedsstyrelsen, enhver med 
individuel væsentlig interesse i sagens udfald, foreninger og organisationer 
omfattet af miljøbeskyttelseslovens §§ 99 – 100.

3 Bek nr. 1452 af 07. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i 
forbindelse med flytning af jord.
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Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal være anlagt inden 6 
måneder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Venlig hilsen

Britta Christholm
Miljømedarbejder

Liste over modtagere af kopi af tilladelsen:
 Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S 

seost@sst.dk. 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø. dn@dn.dk.
 Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm hoersholm@dn.dk. 
 Miljøstyrelsen mst@mst.dk 


