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Lejre Kommune 
Center for Teknik & Miljø 
Rådhuset i Allerslev 
Lejrevej 15 
4320 Lejre 
 

Horsens den 16. januar 2020 
 
 
Projektoplæg til Lejre Kommune som indledning på lokalplanforløb for naturvold med 
støjdæmpende virkning på matriklerne 8b Gevninge By, Gevninge, 8r Gevninge By, Gevninge, 9r 
Gevninge By, Gevninge, 9a Gevninge By, Gevninge og 9ab Gevninge By, Gevninge 
 
 
På vegne af adkomsthavere til ovennævnte matrikler Mads Vallø, Jakob Gram Olsen og Malene 
Brask Olsen, ansøges hermed om igangsættelse af lokalplanarbejde for opførsel af naturvold på 
ejendommene. 
 

1. Baggrund 
 
Der opfattes fra beboerne i Gevninge, herunder adkomsthaverne, et omfattende problem med 
trafikstøj fra Holbækmotorvejen. 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 en stor del af Gevninge 
plaget af støj fra Holbækmotorvejen. Som det fremgår af Figur 1, var støjpåvirkningen i 2017 
højere end den vejledende grænseværdi for sundhedsskadelig støj på 58 dB i et stort område i den 
sydlige del af Gevninge by. Det betragtes derfor som sundhedsskadeligt1 at bebo den del af 
Gevninge 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 
perioden 2012 - 2017 været en gennemsnitlig årlig stigning på 5,1 %2, og man må forvente at 
denne stigning fortsætter fremadrettet. Støjgenen, som på nuværende niveau er 
sundhedsskadelig, bliver altså kun værre fremadrettet. Figur 2 viser støjkortet for Gevninge i år 
2028, hvis trafiktallet fremskrives med 4 % årligt fra de faktiske 2018-tal. Som kortet viser, øges 
støjniveauet betydeligt i forhold til niveauet i 2018.  

 
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/ 
2 http://vej08.vd.dk/komse/nytui/trafikudvikling/trafikudvikling 

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-vejtrafik/
http://vej08.vd.dk/komse/nytui/trafikudvikling/trafikudvikling
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Ansøgerne har iværksat støjberegninger til illustration af betydningen af et jordanlæg på stedet, 
og der er beregnet på tre alternative højder (14, 16 og 18 m). I Figur 3 – Figur 5 ses det fremtidige 
støjniveau ved anlæg af en vold med de alternative højder, mens Figur 6 – Figur 8 viser den 
støjreduktion, som den pågældende højde vold vil forårsage i forhold til scenariet uden vold. 
 
Det ses med tydelighed at en 14 m høj vold langt fra vil reducere støjen til under 58 db i hele byen. 
Derfor konkluderes at der som minimum skal anlægges en 16 m høj vold, hvilket der hermed søges 
om tilladelse til. Til gengæld vurderes det at en vold på 18 m ikke gavner tilstrækkeligt i forhold til 
den øgede jordmængde der skal anvendes hertil. 
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Figur 1 Støjniveau i 2017 ifølge Miljøstyrelsens støjkort. Bemærk at intervallerne på dette kort afviger fra de øvrige kort i dokumentet.  
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Figur 2 Støjniveau i 2028. Nord2000 standard. Som det ses, er støjen i størstedelen af Gevninge by højere end den sundhedsmæssigt anbefalede grænse på 58 dB 
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Figur 3 Støjniveau i 2028 med en 14 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 4 Støjniveau i 2028 med en 16 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 5 Støjniveau i 2028 med en 18 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 6 Støjreduktion i 2028 forårsaget af en 14 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 7 Støjreduktion i 2028 forårsaget af en 16 m høj jordvold. Nord2000 standard. 
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Figur 8 Støjreduktion i 2028 forårsaget af en 18 m høj jordvold. Nord2000 standard.
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Tabel 2-Tabel 3 er benyttet som grundlag for støjberegningen: 
 

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

Alle køretøjer 3369 1424 936 

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

Kategori 1, DK (<5,8m) 3143 1371 853 

Kategori 2, DK (5,8-12,5m) 150 38 55 

Kategori 3, DK (>12,5m) 76 15 28 

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

 
 

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

Kategori 1, DK (<5,8m) 106 113 107 

Kategori 2, DK (5,8-12,5m) 91 94 93 

Kategori 3, DK (>12,5m) 84 87 85 

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

 
 

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

Alle køretøjer 4987 2108 1386 

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

Kategori 1, DK (<5,8m) 4652 2029 1263 

Kategori 2, DK (5,8-12,5m) 222 56 81 

Kategori 3, DK (>12,5m) 112 22 41 

Tabel 3. Antal køretøjer pr. time på den konkrete strækning i 2028. Kilde: Tabel 1 fremskrevet med 4% årligt. 
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3. Området 
 
Ser man på området i en 2-4 kilometers radius (se Figur 10), er det præget af et bakket dødis-
landskab med åse og ådale. I Kommuneplan 2017 er selve anlægsområdet dog ikke udpeget som 
særligt geologisk interesseområde, som det fremgår af Figur 9. 
 

 
Figur 9 Geologiske interesseområder i Lejre Kommune. Anlægsstedet er markeret med en rød prik. Kilde: Kommuneplan 2017 

 
En landskabstilpasset vold vil derfor harmonere med den overordnede, kuperede 
landskabskarakter i området og vil ikke være beliggende i et beskyttet område.
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Figur 10 Overordnede terrænkurver (2,5 m) i området i dag. Den røde prik markerer anlægsstedet. Kilde: Danmarks Højdemodel. 
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Figur 11 Lokale terrænkoter (0,5 m) i anlægsområdet. Kilde: Danmarks Højdemodel 

 
 



 
 

 
Jord.dk ApS 

Fussingsvej 8      Side 16 
8700 Horsens 

 
 

4. Anlægget 
  
Anlægget tænkes udført som en landskabsbearbejdet vold beliggende syd for Gevninge og nord 
for motorvejen, inden for arealet skitseret i satellit- og matrikelkortet i Figur 12. Volden anlægges 
med en lige fod, men med varierende hældninger for at virke slynget og falde naturligt ind i 
landskabet.  
 

 
Figur 12 Skitse af anlægget med angivelse af matrikelnumre. 

 
Anlægget vil strække sig over en motorvejsstrækning på 900 m og antage en højde på 16 m med 
en hældning på gennemsnitligt 1:2, hvilket er en relativt behersket hældning af landskabshensyn. 
Dette giver (med en planlagt kronekant på toppen på 4 m) en omtrentlig bredde på 68 m. 

 
I dag omtaler kommuneplanen et erhvervsområde på matrikel 9a. Ansøgeren foreslår at matrikel 
9ab inddrages i erhvervsplanerne, så der nord for anlægget på matrikel 9a og 9ab planlægges med 
erhverv. I alt ca. 5 hektar erhvervsareal kan planlægges på den måde, hvilket er ca. det samme 
som der hidtil har været regnet med på matrikel 9a. 
 
Dermed kan der skaffes både støjdæmpning til borgerne i Gevninge og erhvervsarealer på 5 
hektar, som kommunen hidtil har planlagt med.  

9ab 

9a 

8b 

8r 
9r 
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Strømningsveje for overfladevand 

 
Figur 13 viser de nuværende strømningsforhold, som er forskellige for de tre hovedmatrikler 9 ab, 
9a og 8b. 
 
Matrikel 9ab 
Vandets strømningsveje går primært mod vest parallelt med motorvejen. Dermed vil anlægget 
ingen indflydelse have på strømningsvejene på motorvejssiden. På Gevningesiden kan der 
forekomme minimal vandstuvning på marken i ’krogen’ af anlægget. 
 
Matrikel 9a 
På den vestlige del af matriklen ligger anlægget meget nær vandskel og vil ikke have indflydelse på 
strømningsvejene. På den østlige del er strømningsretningen mod syd men forholdsvis tæt på 
vandskel, så der vil ikke ske indflydelse på motorvejssiden, mens der på Gevningesiden kan 
forekomme minimal vandstuvning på marken. 
 
Matrikel 8b 
Her er strømningsretningen mod nord men forholdsvis tæt på vandskel. På motorvejssiden kan 
der forekomme minimal vandstuvning på marken (men under ingen omstændigheder til gene for 
motorvejen). 

 
Figur 13 Nuværende strømnings- og stuvningsforhold. Anlæggets toppunkt er skitseret med en grøn linje. 
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Sammenfattende vil anlægget ikke medføre væsentlige ændringer i strømning og stuvning af 
overfladevand. 
 

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.  
 
Volden beplantes som udgangspunkt ikke, men besås med en græs- og blomsterblanding af 
hjemmehørende arter. Naturen vil derefter udfolde sig, og der vil med tiden etablere sig buske og 
på lang sigt træer på anlægget. 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. Se Figur 
14 og de øvrige 3D-illustrationer, som følger på de kommende sider. 
 

 
Figur 14 Anlægget illustreret med 3D-model, som viser den varierede landskabsbearbejdning med afvekslende skråningshældninger
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Figur 15 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra oven 
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Figur 16 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra nordvest over Lindeborgvej 
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Figur 17 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra øst over Lindenborgvej 
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Figur 18 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra øst fra toppen af anlægget mod motorvejen 
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Figur 19 Anlægget illustreret med 3D-tegning set fra øst over erhvervsområdet Skullebjerg  
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5. Miljø- og planforhold 
 
Anlægget udfærdiges ved nyttiggørelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Der 
anvendes ren jord, dvs. jord med højst Klasse 1 i henhold til Sjællandsvejledningen. Det anvendte 
jordvolumen vurderes til ca. 575.000 m3. 
 
Ejendommen er placeret i OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser). Da anlægget 
anlægges med jord af Kategori 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 Ja 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Nej 

Naturbeskyttelse og NATURA2000 Nej 

§3-områder Nej  

Registreret jordforurening Nej 

Områdeklassifikation Nej 

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

Holbækmotorvejen. Anlægget ligger imidlertid overalt 
uden for denne, hvorfor det ligger uden for 
Vejdirektoratets myndighedsområde. 
 
Der går en skovbyggelinje (som der er landspraksis for at 
dispensere for ved lignende projekter) ind over matrikel 
9ab og dele af matrikel 9a   

Fredning Nej 

Fortidsminder Nej 

Lokalplan Nej – landzone 

 
Sammenfattende gælder at der ikke ses plan- eller miljømæssige hindringer for opførsel af en 
naturvold med kategori 1 jord på det pågældende område. Mod sydvest støder anlægsområdet op 
til de fredede arealer omkring Selsø-Lindholm Gods, men hele anlægsområdet er udenfor de 
fredede arealer. Der holdes en respektafstand på 5 m til det fredede område.  En skovbyggelinje 
hørende til fredskov syd for anlægsområdet går ind over den sydvestlige del af området. Der søges 
hermed om dispensation fra denne skovbyggelinje. Ansøgerne ser en sådan dispensation som 
uproblematisk, da skovbyggelinjen hovedsageligt vedrører fredskov syd for Holbækmotorvejen, og 
der ikke ryddes skov under projektet.   
 

Det er yderst sjældent at et større anlægsområde (som her) ikke indeholder kortlagte plan-, natur- 
eller miljøhindringer af nogen art. I dette anlægsområde er der bortset fra skovbyggelinjen ingen 
sådanne hindringer, og da anlægget samtidig højner naturværdien og bidrager til at løse to 
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betydelige samfundsudfordringer, nemlig støj og bortskaffelsespladser til overskudsjord, ser 
ansøgerne at dette taler særlig stærkt for en godkendelse. 
 

6. Tilkørselsforhold og tidsudstrækning 
 
Jordtransporter til anlægsstedet forventes hovedsageligt at komme fra Holbækmotorvejen via 
Lindenborgvej. Indkørsel til anlægsstedet vil primært ske fra Abbetvedvej og eventuelt i mindre 
grad fra Orehøjvej, se Figur 20. I anlægsfasen etableres der internt på matriklerne en interimsvej 
af grus eller andre godkendte materialer. Jordens oprindelsessteder er ikke kendte på 
ansøgningstidspunktet. 
 
Projektet forventes at forløbe fra godkendelsesgrundlaget er på plads og fem år frem. 
Tilkørselstidsrummet vil være begrænset til kl. 6-18 på hverdage. 
 

 
Figur 20. Tilkørselsforhold markeret med gult 
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7. Ansøgningens lovgrundlag 
 
Anlægget er undergivet kravet om tilladelse efter Planlovens3 §35 (landzonetilladelse) eller, efter 
kommunens vurdering, udfærdigelse af lokalplan. 
 
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.” 
 
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, 

 
3 Bekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om planlægning 
4 Bekendtgørelse nr. 1458 af 12/12/2017 om godkendelse af listevirksomhed 
5 Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald 
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idet godkendelsesmyndigheden blot forventes at sikre eksempelvis OSD-områdets 
drikkevandsinteresser med de nødvendige vilkår i godkendelsen.   
 

8. 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 0 ”Ansøgningens lovgrundlag”. 
 
Anlægget fører til en væsentlig reduktion af støjen på Gevninge til et niveau under det 
sundhedsskadelige (8). Alene dette berettiger til, at anlægget opfylder lovens krav om 
nyttiggørelse af overskudsjord.  
 
Yderligere vil anlægget tilføre betydelig biodiversitet og naturværdi til området (6 og 7), idet 
dyrket landbrugsareal omdannes til fri natur, hvilket blot yderligere understøtter den 
nyttiggørende effekt af anlægget. 

 

9. Opsummering 
 
Der er i ansøgningen redegjort for  
 

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

b) at anlægget er omhyggeligt natur- og landskabstilpasset (Afsnit 4) 
 

c) at der er tale om nyttiggørelse af overskudsjord (Afsnit 8) 
 

Konkluderende finder ansøgeren at anlægget er godkendelsesværdigt i henhold til Planlovens §35 
(eller eventuelt lokalplan) og 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.  


