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§ 8 tilladelse, Ny Banegårdsgade 6, 9700 Brønderslev  
Brønderslev Kommune har den 16. december 2022 modtaget en § 8 ansøgning om ændret 
arealanvendelse af banegårdsplads med parkering og grønt areal til etagebyggeri med bu-
tikslokale og boliger på del af nuværende matr.nr. 7000ev, V. Brønderslev, Brønderslev Jor-
der, beliggende Ny Banegårdsgade 6, 9700 Brønderslev. Projektområdet omfatter kun 
kommende sokkelgrunde, hvorved ansøgningen kun omfatter arealet for bygninger. Ma-
trikel 7000ev vil blive udmatrikuleret, men dette er ikke gjort endnu.  Ansøgningen er 
fremsendt af Andreasen & Hvidberg A/S som på vegne af Dansk Boligbyg A/S søger § 8 
tilladelse. Ansøgningen er vedlagt i bilag 1.  
 
Den 18. december 2022 fremsendte Brønderslev Kommune et udkast til §8 tilladelse til ud-
talelse Region Nordjylland. Brønderslev Kommune har den 23. januar. 2023 modtaget Re-
gion Nordjyllands udtalelse (vedlagt). Af notat fremgår bemærkninger i forhold til prøve-
tagning, hvis området ønskes udtaget af kortlægning. Endvidere bør udearealerne håndte-
res samtidigt med byggeriet.  
 
Matr.nr. 7000ev, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder er delvist kortlagt på Vidensniveau 1 og 
2 samt der er områder der udgået inden kortlægning og udgået af kortlægning. Da der 
skal ændres anvendelse, skal der i henhold til Jordforureningsloven1 søges en § 8 tilladelse 
før påbegyndelse af bygge- og anlægsaktiviteter på arealet. JAR-attest er indsat i bilag 2. 
 
Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser men uden for indvin-
dingsområde og OSD. Ejendommen er omfattet af Brønderslev Kommunes områdeklassifi-
cering.   
 
Ifølge BBR er der ikke olietanke på Ny Banegårdsgade 6. Ifølge ansøgningen har der på 
ejendommen tidligere været olieoplag og evt. tankningssted, dog ikke indenfor det aktu-
elle projektområde.   
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Vilkår for § 8 tilladelse  
 
Indretning af bolig og butikslokale betyder at arealanvendelsen ændres på en del af matri-
kel 7000ev. V. Brønderslev, Brønderslev Jorder fra tidligere banegårdsplads, hvorfor der 
skal gives tilladelse efter § 8, stk. 1 i jordforureningsloven1 inden påbegyndelse af bygge- 
og anlægsaktiviteter på arealet.   
Det aktuelle projekt, omhandler kun selve bygningerne, to sokkelgrunde. De fremtidige 
udenomsarealer er ikke omfattet af denne tilladelse. Det er Brønderslev Kommune som 
står for anlægsarbejdet af udenomsarealer.  
 
Brønderslev Kommunen tillader i henhold til jordforureningslovens § 8 stk. 1 og 2, at påbe-
gynde bygge- og anlægsarbejde samt ændre arealanvendelsen af en del af ejendommen 
beliggende matr.nr. 7000ev, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder på følgende vilkår: 
 
 

1. Der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan, der beskriver håndteringen af jorden 
inden for projektafgrænsningen. Jordhåndteringsplanen skal fremsendes og god-
kendes af Brønderslev Kommune, før jordarbejdet i forbindelse med projektet på-
begyndes. 
 

2. Der skal sikres, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke sker påvirkning af de 
omkringliggende arealer, medmindre der er lavet aftaler herom. 
 

3. Evt. tilført jord skal dokumenteres rent ved oplysninger om oprindelsessted, historik 
samt/eller ved udførelse af analyser af jorden. 
 

4. Brønderslev Kommune skal kontaktes, hvis projektet ændres eller der træffes anden 
tegn på forurening, end den der fremgår af undersøgelserne, og arbejdet skal 
indstilles. Derefter vil Brønderslev Kommune tage stilling til revurdering af de her 
stillede vilkår. 

 
5. Senest 3 måneder efter at arbejdet er afsluttet, udarbejdes der en redegørelse, som 

sendes til Brønderslev Kommune samt Region Nordjylland. Redegørelsen skal sam-
menfatte det gennemførte jordarbejde, og skal indeholde dokumentation for evt. 
tilført rent jord i form af eventuelle analysebilag og dokumentation vedr. evt. bort-
skaffelse af jord mv. 

 
6. Hvis der skal flyttes jord både indenfor og bort fra matriklen, skal der forinden ske 

anmeldelse til Brønderslev Kommune jf. afsnit om jordflytning. 
 
7. Der må generelt ikke flyttes rundt på jorden, hvor der er foretaget undersøgelse, da 

undersøgelsens resultater så ikke længere kan bruges. 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015. Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) 
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8. Fjernelse af tanke skal anmeldes til Brønderslev Kommune. Evt. opgravning af tanke 

skal foretages under opsyn. 
 
9. Alle nye oplysninger om forurening eller bygningsmæssige indretninger og spred-

ningsveje, der kan have betydning for vurdering af forureningen, skal sendes til 
kommunen. 

 
Beskrivelse af arealændringen (uddrag fra ansøgningen i bilag 1) 
Dansk Boligbyg A/S ønsker at opføre et nyt etagebyggeri med butikslokale i stueetagen og 
boliger ovenpå. Ansøgning er indsat i bilag 1.  
 
Bebyggelsen består af to punktbebyggelser (tårne med syv etager) der samles af en vinkel-
bygning i to etager. Projektet omfatter kun selve bygningerne (to sokkelgrunde). Bygnin-
gernes placering ses i bilag 4 og 5 i ansøgningen. På situationsplanen i ansøgningens bilag 
5 ses projektarealet mærket med en blå skravering. Desuden ses de kortlagte arealer. Pro-
jektet strækker sig over arealer som både er V2 kortlagte, udgået af kortlægning samt ud-
gået inden kortlægning.  
 
Der planlægges direkte fundering, hvorved det er vurderet at der skal afgraves mellem 1,1 
og 2,1 meter.  
 
Projektarealet er ca. 1.370 m2. Bebyggelsen samlede etageareal bliver på 5.400 m2, fordelt 
på syv etager. Stueplan består primært af erhvervsareal i form af dagligvarebutik, café og 
liberalt erhverv. De øvrige etager indrettes med almennyttige boliger i varierende størrelse. 
Der bliver adgang til boligerne via trapperum i de to bygningstårne.  
 
Arbejdet forventes påbegyndt i sommeren 2023. 
 
Udenomsarealer håndteres i et selvstændigt projekt af Brønderslev Kommune.  
 
Tidligere undersøgelse 
I 2020 har DGE udført en miljøteknisk undersøgelse på området. Af undersøgelsen fremgår 
det, at der på matr.nr. 7000ev, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, fra ca. 1949 til 1966 har 
været DSB-Varehus med gods- og olieoplag. Der kan have været tankningssted, men der 
er ingen oplysninger om tanke eller tankanlæg. Endvidere var der gartneri med dyrkede 
arealer. I 1966 blev jernbanen og banegården flyttet til sin nuværende placering, og gart-
neriet og tilhørende bygninger blev fjernet. Området ved det tidligere baneareal og vare-
hus blev omdannet til parkområde. I 2021 omlægges det til større græsarealer og stier. 
Mellem parken og den nye banegård, blev der i 1966 etableret parkeringspladser. Dette er 
ikke ændret siden.    
 
Ved undersøgelsen blev der udført tre miljøtekniske filtersatte boringer samt udtaget jord-
prøver fra 25 undersøgelsesfelter. Der er fra hver undersøgelsesfelt udtaget blandeprøver i 
dybderne 0,1/0,2 m u.t. og i 0,4 m u. t. samt ni udvalgte jordprøver fra dybere jordlag. 
Jordprøverne blev analyseret for kulbrinter, PAH samt seks tungmetaller. Endvidere blev 
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syv jordprøver suppleret med analyse for arsen og kviksølv og to blev analyseret fro DDT. 
Fra hver boring blev der udtaget jordprøver til PID-målinger og på baggrund af disse blev 
der udvalgt tre jordprøver til kemisk analyse af oliekomponenter. Endvidere blev der udta-
get en vandprøve fra hver boring.  
 
Der blev påvist indhold af totalindhold af kulbrinter på op til 3.000 mg/kg TS. I 10 af de 59 
analyserede prøver blev der påvist indhold af kulbrinter som overskrider Miljøstyrelsens af-
skæringskriterier. I yderligere 11 blev der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jord-
kvalitetskriterier.  
 
Det kraftigste indhold af kulbrinter er påvist i en prøve udtaget 1,0-2,0 m u.t. i et felt som 
ligger udenfor dette projektområde. 
 
Der blev påvist indhold af PAH på op til 67 mg/kg TS. I fem af de 59 analyserede prøver 
blev der påvist indhold af kulbrinter som overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier. I 
yderligere 27 blev der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.  
 
Det kraftigste indhold er PAH er påvist 1,0-2,0 m u.t. i en prøve fra et felt, der delvist ligger 
indenfor dette projektområde.  
 
Der blev påvist indhold af kobber på 1.800 mg/kg TS i én prøve. I samme prøve blev der 
konstateret indhold af bly som overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie. Yderli-
gere blev der i én prøve konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier 
for cadmium. Der blev ikke påvist overskridelser for indhold af arsen eller kviksølv. 
 
Det kraftige indhold af kobber blev påvist 0,4 m u.t. i en prøve fra et felt, hvor en lille del 
ligger indenfor dette projektområde. 
 
Der blev ikke påvist indhold af DDT-forbindelser, der overskrider analysemetodens detek-
tionsgrænser samt der blev ikke påvist indhold af kulbrinter over Miljøstyrelsens grund-
vandskvalitetskriterier 
 
Forureningsbeskrivelse/forureningsundersøgelse 
Der foreligger følgende materiale: 

- § 8 ansøgning dateret den 13. december 2022. 
- Miljøteknisk undersøgelse udarbejdet af DGE dateret 24.04 2020. 

 
Risikovurdering (taget fra ansøgning i bilag 1)  
Kontaktrisiko 
Der er påvist forurening i jorden under de fremtidige bygninger, hvorfor der vil være kon-
taktrisiko ifm. jordhåndtering. 
 
Fordi der er tale om 2 sokkelgrunde, hvor bygningerne dækker det hele, vil der ikke kunne 
forekomme kontakt med den underliggende jord. Derfor vil der ikke være kontaktrisiko 
ifm. den ændrede arealanvendelse,  
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Fordi alt fyld-/muldjord udskiftes af rene materialer, skønnes forureningerne indenfor pro-
jektarealet at blive afgravet. 
 
Indeklima 
Der er påvist kulbrinter i jorden flere steder, i dybden 0,1/0,2 m u.t. Disse er dog alle af-
grænset i dybden 0,4 m u.t. og vil blive afgravet ifm. jordarbejdet.  
 
Der er påvist uafgrænset olieforurening i O15 i dybden 1,0-2,0 m u.t. O15 ligger dog uden-
for nærværende projektareal og fordi der ikke blev påvist kulbrinter over detektionsgræn-
sen i grundvandsprøven fra B1 (eller B2 og B3), vurderes forureningen ikke at være kraftig 
eller have så stor udbredelse, at den kan udgøre afdampningsrisiko ifm. de nye bygninger.  
 
Fordi der ikke er påvist kraftig forurening med flygtige stoffer, vurderes der ikke at være af-
dampningsrisici ifm. byggeriet. 
 
Grundvand 
Der er drikkevandsinteresser (OD), men området ligger udenfor området med særlige drik-
kevandsinteresser (OSD). 
 
Der blev ikke påvist overskridelser af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier i nogen af 
de 3 grundvandsprøver. 
 
Selvom det kun er B1 som ligger indenfor nærværende projektområde, skønnes der ikke at 
være forureningskilder indenfor nærværende projektområde som kan udgøre risiko for 
grundvandet eller recipienter.  
 
Kommunens vurdering og afgørelse 
Ny Banegårdsgade 6, Brønderslev er beliggende i et område med drikkevandsinteresser 
(OD) men uden for indvindingsområde og OSD. Ejendommen er omfattet af Brønderslev 
Kommunes områdeklassificering. 
Ved undersøgelsen fra 2020 er grundvandsspejlet pejlet mellem 2,0 og 2,47 m u.t. 
Der ligger fire vandforsyningsboringer (DGU 16,48; 16,23A; 16,23B og 16,6) indenfor en ra-
dius af 400 m fra området. 
 
Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende ca. 800 m vest for området.  
 

Da dette projekt omhandler sokkelgrunde er det vigtigt, at anlægsarbejdet ikke påvirker de 
omkringliggende arealer i forbindelse med fx arbejdskørsel, arbejdsdepoter m.m. Derfor 
skal der fx i en jordhåndteringsplan tages højde for hvordan anlægsarbejdet påvirker de 
omkringliggende arealer.  

Da de omkringliggende arealer er en del af helhedsindtrykket for det samlede projekt, vil fx 
en ibrugtagningstilladelse af boligerne også afhænge af en sikring af risikoen for kontakt 
med forurening på disse arealer.    
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Da de omkringliggende arealer er en del af helhedsindtrykket for det samlede projekt, vil fx 
en ibrugtagningstilladelse af boligerne også afhænge af en sikring af risikoen for kontakt 
med forurening på disse arealer.    

Kommunen vurderer, at ændret anvendelse til bebyggelse med erhverv og bolig er miljø- 
og sundhedsmæssigt forsvarligt, såfremt vilkårene overholdes. 
 
Generel orientering 
Tilladelsen bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens 
dato, jf. § 8 stk. 7. i jordforureningsloven. 
Der gøres opmærksom på jordforureningslovens § 71 og miljøbeskyttelseslovens2 § 21 
(vedlagt), ifølge hvilke en grundejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende 
arbejde skal standse arbejdet og kontakte kommunen, hvis der konstateres forurening på 
ejendommen. 
Såfremt der på et senere tidspunkt ønskes ny ændret følsom anvendelse evt. boliger jf. an-
den fase skal der søges en ny § 8 tilladelse. 
 
Jordflytning  
Eventuel flytning af overskudsjord væk fra ejendommen må kun ske på baggrund af forud-
gående anvisning fra Brønderslev Kommune. Anmeldelse til kommunen skal ske 4 uger før 
jorden opgraves, jvf. jordforureningslovens § 50.  
 
Ønskes forurenet overskudsjord genindbygget eller placeret et andet sted på ejendom-
men, skal der forinden rettes henvendelse til Brønderslev Kommune med henblik på en § 
19 tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven. 
 
Lovgrundlag 
Tilladelsen meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 1 og 2. Lovhjemlen til vil-
kår 1-8 meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 4. Lovhjemlen til at afkræve 
dokumentationsrapport meddeles i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 4, nr. 4. 
Tilladelsen gives alene med hjemmel i jordforureningsloven. Der er således ikke taget stil-
ling til anden lovgivning f.eks. Arbejdstilsynets retningslinjer for arbejde i forurenet jord. 
Der henvises her til Arbejdstilsynet. 
 
Klage  
Afgørelse efter jordforureningslovens § 8 kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed, jf. jordforureningslovens § 16. 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 12 måne-
der, efter af afgørelsen er meddelt, jf. jordforureningslovens § 87. 
 
Aktindsigt 
I henhold forvaltningslovens3 § 9 er der ret til aktindsigt.  

 

 
2 Bekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 
3 Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. Forvaltningslov (Forvaltningsloven) 
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Herefter vil Brønderslev Kommune give den endelige tilladelse.  
 
Det er Region Nordjylland der er myndighed og som træffer beslutning om en fremtidig 
kortlægning.  
 
Er der i øvrigt spørgsmål til sagen er du velkomne til at undertegnede.  

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Laura Willumsen 
Sagsbehandler - Virksomheder 
 
LAUW@99454545.dk 
 

 

Kopi til: 

- Andreasen & Hvidberg 
- Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening 
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord 
- Vensyssel Historiske Museum 

 


