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RESUME
Godkendelse vedr. genanvendelse af let forurenet jord til opfyldning på etape 7 på 
Århus Østhavnsamt afgørelse om ændring af kontrol for etape 3-6 

I forbindelse med udvidelse af Århus Østhavn skal der etableres landarealer for fremti-
dige havneaktiviteter. Udvidelsen af havnen er godkendt ved regionplantillæg på basis 
af en VVM-redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet.  

Der forventes indbygget 700.000 m3 let forurenet jord og jordlignende produkter ud af 
en total mængde på knap 750.000 m3. Den årlige mængde forventes at udgøre op til 
140.000 m3. Etape 7 etableres med en spunsvæg for at imødegå udsivning til havet. 

Der er tidligere den 4. december 2000 meddelt miljøgodkendelse af etape 1 og 2 af op-
fyldningen med let forurenet jord og efterfølgende den 12. februar 2004 miljøgodken-
delse af etape 3-6. Etape 7 er en forlængelse af disse opfyldninger. 

I forbindelse med etape 7 er der søgt om ændringer af vilkår i forhold til etape 3-6: 
Grænserne for indhold i jord for PAH, benz(a)pyren og cyanid er ønsket lempet og kon-
trol med MTBE (tilsætningsstof til benzin) ønskes helt udeladt. 

For PAH og benz(a)pyren er ansøgningen imødekommet. Der er tale om meget lidt mo-
bile stoffer, så der vurderes ikke at være væsentlig risiko for udvaskning af stofferne. 
Grænseværdierne er fastsat, så de stemmer overens med Miljøministeriets afskærings-
kriterier for forurenet jord, som tilsvarende er lempet i 2005. 

For cyanid er der igangsat en undersøgelse, som skal underbygge, at grænseværdien kan 
lempes, men ansøgningen er ikke imødekommet, fordi undersøgelsen ikke er færdig. 
Der er dog sat vilkår om, at tilsynsmyndigheden eventuelt kan lempe grænsen, når virk-
somheden har afrapporteret resultatet af undersøgelsen. Det skal bemærkes, at grænsen 
for cyanid er restriktiv, fordi der ved godkendelse af etape 3-6 ikke var tilgængelig vi-
den om cyanids mobilitet. 

Der er ikke fundet MTBE i forbindelse med undersøgelse af jordprøver, men blandt 
andet fordi MTBE er fundet i vandet i en kontrolboring, er ansøgningen ikke imøde-
kommet. 

Der er sat vilkår om etablering af kontrolboringer og en enkelt muslingestation for at 
undersøge, om der trods alle foranstaltninger sker udsivning til havet. Endvidere er kon-
trolprogrammet for etape 3-6 ændret. Det hidtidige kontrolprogram er ikke tidssvarende, 
fordi der fyldt op med sand, der hvor prøverne skal udtages.  

Driftstiden for etape 7 er fra kl. 7-17. Der er dermed givet godkendelse til en time mere 
om eftermiddagen end det har været tilfældet for etape 3-6. 
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DEL 1: GODKENDELSE 

På grundlag af oplysningerne i bilag 4-7, ansøgning om miljøgodkendelse samt øvrige 
oplysninger bilag 1-9, godkender Århus Kommune opfyldning i etape 7 som fremtidigt 
havneareal på Århus Østhavn. Til opfyldning benyttes let forurenet jord og jordlignende 
produkter samt ren og miljøpåvirket jord. 

Endvidere meddeles påbud om ændring af kontrolprogram for overvågning af forure-
ning fra etape 3-6.

Godkendelsen og påbudet gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.  

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overhol-
des straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. Påbudet skal efterkommes fra 
den dato, det er meddelt. 

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid medde-
les tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 

Retsbeskyttelse 
Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller 
forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det kan f.eks. være, hvis forureningen 
fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for godkendelsen, eller 
hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæs-
sigt store omkostninger. 

 Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, kan vilkårene tages op til en generel vurdering. 

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre 
egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 

Vilkår som vedrører ændring af kontrolprogram for etape 3-6 meddeles i henholdt til § 
72 i miljøbeskyttelsesloven og er ikke omfattet af retsbeskyttelse.  

Ejerforhold, tilsynsmyndighed m.v. 
Århus Havn er ejer af ejendommen og virksomheden. 
Virksomheden drives af Århus Havn i fællesskab med Århus Kommune, Natur og Mil-
jø.
Århus Kommune er desuden godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt 

A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens 
dato.

A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomhe-
den, Århus Havn, Mindet 2, 8000 Århus C, samt ved modtagekontrollen på an-
lægget. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

A3  Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de 
ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. 

A4  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode eller permanent. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 

Etablering af anlæg m.m. 

Besked før anlæg tages i brug 
B1 Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for opstart, så der er mulig-

hed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget ta-
ges i brug.

Besked om projektændringer 
B2 Hvis der foretages ændringer i forhold til det fremsendte projekt, skal tilsynsmyn-

digheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser
og -tegninger skal fremsendes.  

Indretning og drift 

C1 Opfyldningsområdet skal tydeligt afgrænses mod land og adgangsvejen, 
Østhavnsvej, evt. ved opsætning af hegn eller markeringsbånd. Ved tilkørslen skal 
der opsættes bom el. lign. til sikring mod ulovlig aflæsning. Det skal ved skiltning 
tydeligt angives, hvad der må opfyldes med, og hvem der er ansvarlig for driften. 

C2 Der må i opfyldningen kun modtages jord og jordlignende produkter efter anvis-
ning fra oprindelses-kommunen og efter accept fra Århus Kommune, Natur og 
Miljø.
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C3 Der må kun modtages jord og let forurenede jordlignende produkter med maksi-
malt indhold af følgende forurenende stoffer: 

Stof Maksimalt tilladeligt indhold  
mg/kg TS 

Arsen 20
Bly 400
Cadmium 5
Kobber 1000
Krom, total 
Krom (VI) 

1000
20

Kviksølv 3
Nikkel 30
Molybdæn 25
Zink 1000
PAH, total 
Benz(a)pyren 
Napthalen

40
3
5

Benzin       (C5-C10) 
Terpentin   (C7-C12) 
Petroleum  (C9-C16) 
Let olie      (C10-C25) 
Tung olie    (C25-C35) 
Olie, total   (C5-C35) 

50
50
50

200
300
500

BTEX, total 
Benzen

25
5

Trichlorethylen 
Tetrachlorethylen 
Tetrachlormethan 

10
10
10

MTBE 1
Cyanid, total 
Cyanid, syreflygtigt 

1
0,1

   Tabel 1: Grænseværdier for let forurenet jord og jordlignende produkter til opfyldning. 

Jord og jordlignende produkter må ikke indeholde andre stoffer i en koncentrati-
on, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier, jf. Vejled-
ning nr. 6/1998, tabel 6.1. 

For partier gælder, at gennemsnit af koncentrationen i alle prøver ikke må over-
skride grænseværdien, og ingen enkelt analyseværdi må overskride grænseværdi-
en med mere end 50 %. 

Prøverne skal analyseres af firmaer, der er akkrediteret til de pågældende analyser. 
Er indholdet af kulbrinter i prøver fra jordlignende produkter med indhold af na-
turligt organisk materiale, bestemt ved akkrediteret laboratorieanalyse, højere end 
det maksimalt tilladte kan alternativt anvendes analyse efter kolonneoprensning, 
der eliminerer indholdet af naturlige kulbrinter. Analysen, der er en GC/FID-
analyse af prøven udrystet med pentan og kolonneoprenset ved metoden florisil 
ISO/DIS 9377-4, er ikke akkrediteret. 
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Grænseværdien for cyanid kan eventuelt hæves, på baggrund af igangværende 
undersøgelse af cyanid, jf. bilag 7. Godkendelsesmyndigheden kan hæve grænsen, 
når virksomheden har færdiggjort og afrapporteret undersøgelsen, såfremt god-
kendelsesmyndigheden finder, at det er dokumenteret at grænsen kan hæves. 

C4 Jordlignende produkter skal være frasorteret andre, ikke inerte affaldstyper inden 
modtagelse på jordtippen. 

Indbygningen af jordlignende produkter i stedet for jord må ikke medføre ændrin-
ger af geotekniske og hydrogeologiske karakterer, der efter tilsynsmyndighedens 
vurdering er væsentlige. 

Jordlignende produkter omfatter følgende: 
- boremudder 
- vasket sand fra sandfang på renseanlæg 
- harpet fejesand 
- harpet rendestenssand 
- sediment fra søer, damme og regnvandsbassiner 

Godkendelsesmyndigheden kan ud fra en konkret vurdering acceptere andre for-
mer for let forurenede jordlignende produkter. Disse må i givet fald kun modtages 
efter forudgående skriftlig accept fra godkendelsesmyndigheden.  

C5 Der skal udføres stikprøvekontrol pr. 50 læs tilført forurenet jord, svarende til 2 % 
af læssene.

Udtagning af stikprøverne skal udføres af et uvildigt firma, som er akkrediteret til 
udtagning af jordprøver. 

Derudover skal modtagekontrollen i nødvendigt omfang udtage prøver til testkit- 
eller laboratorieanalyse af læs, hvor der ud fra en visuel inspektion kunne være 
mistanke om for høje indhold af forureningskomponenter.

Desuden skal der udføres stikprøvekontrol pr. 1000 læs tilført ren eller miljøpå-
virket jord (jord med indhold af forureningskomponenter under Miljøstyrelsens 
vejledende jordkvalitetskriterier).

Omfanget af stikprøvekontrollen, herunder antallet af analyseparametre kan tages 
op til revision én gang årligt efter årsrapporteringen. Omfanget kan dog ikke re-
duceres mere end 50 % inden for nærværende godkendelse. Ændringen skal med-
deles skriftligt af Århus Kommune, før den er gældende. 

C6 Jordlæs til stikprøvekontrol eller anden modtagekontrol kan opbevares på jordtip-
pen i op til 3 måneder, mens der udføres analyser. 

Hvis virksomheden har mistanke om forurening ud over det godkendte, skal jord 
eller jordlignende produkter afvises. 
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Oplag
C7 Under dunke, tønder og tanke skal der være et tæt opsamlingssted. Dette gælder, 

hvis indholdet er flydende råvarer og hjælpestoffer samt olieaffald og andet farligt 
affald. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder.

Dette vilkår gælder også for overjordiske olie- og benzintanke. 

Påfyldningspistol for motorbrændstof (diesel/benzin) skal være sikret, så påfyld-
ning kun kan ske ved manuel aktivering af pumpe.

Tank til motorbrændstof skal sikres mod overfyldning ved montering af enten 
elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/sikring, som hindrer yderligere på-
fyldning af tanken, når tanken er fuld. Tanken til motorbrændstof skal endvidere 
sikres mod påkørsel, fx ved hegn, træpæle, sten eller lignende.  

Driftstid 
C8 Virksomhedens driftstid skal placeres i tidsrummet: Hverdage kl. 7:00 til 17:00 

Der kan undtagelsesvis modtages jord på jordtippen uden for denne periode efter 
aftale med tilsynsmyndigheden. Hvis der med kort varsel opstår behov for at mod-
tage jord uden for den fastlagte driftstid, skal tilsynsmyndigheden orienteres om 
aktiviteten straks den efterfølgende hverdag. 

Prøveudtagningssteder
C9 Virksomheden skal etablere følgende kontrolboringer: Én boring i etape 7 og 2 

boringer mellem spunsvæggen og Østmolen, hvoraf den ene af sidstnævnte skal 
filtersættes i 2 dybder. Boringen i etape 7 etableres, så snart det er muligt af hen-
syn til opfyldningen. De 2 andre boringer etableres senest 3 måneder efter drifts-
start. Endvidere skal etableres en muslingestation ved Østmolen. Placering af bo-
ringer og muslingestation fremgår af bilag 3.

C10 I kontrolboringerne skal udtages vandprøver til analyse for nedenstående paramet-
re. De første 2 år efter etableringen udtages prøver hvert halve år (april og okto-
ber). Derefter kan resultaterne evalueres med henblik på at revurdere analysepa-
rametrene og evt. mindske prøvetagningshyppigheden. Ændringer i kontrolpro-
grammet meddeles skriftligt af tilsynsmyndigheden på grundlag af et oplæg fra 
virksomheden.  

Stofklasse Stof

Halv-metaller Arsen
Cadmium 
Krom 

Metaller

Kobber
Benz(a)pyren 
Naphthalen
Anthracen

PAH forbindelser 

Pyren 
n-Pentan (C5) Oliekomponenter 
n-Octadien (C18) 
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Let flygtige aromater Benzen
Chlorerede
opløsningsmidler 

Trichlorethylen, TCE 

Ethere MTBE
Tabel 2: Parametre til analyser af vandprøver fra kontrolboringer, etape 7 

C11 På muslingestationen udtages én prøve årligt i oktober. Prøven udtages som en 
samleprøve af 50 muslinger med en størrelse fra 25-40 mm. Muslingerne udsandes 
i 24 timer i vand udtaget på lokaliteten, hvor de er indsamlet. Prøven udtages efter 
Danmarks Miljøundersøgelsers tekniske anvisning for udtagning af muslingeprø-
ver til analyse for indhold af miljøfremmede stoffer. Prøverne analyseres for ne-
denstående parametre. 

Stofklasse Stof
Halv-metaller Arsen

Cadmium 
Krom 
Kobber
Zink
Kviksølv
Nikkel

Metaller

Bly 
PAH forbindelser 18 komponenter 

TBT
DBT
MTB

Organiske tinforbindelser 

TPhT
Tabel 3: Parametre til analyser af vandprøver fra muslingestation, etape 7 

  Æ ndring af kontrolprogram for etape 3-6 

C12 I kontrolboringerne 4,5 og 7 skal udtages vandprøver til analyse for nedenstående 
parametre med de angivne hyppigheder. Når etape 3-6 er befæstet kan kontrolpro-
grammet evalueres med henblik på at revurdere analyseparametrene og evt. mind-
ske prøvetagningshyppigheden. Ændringer i kontrolprogrammet meddeles skrift-
ligt af tilsynsmyndigheden på grundlag af et oplæg fra virksomheden.  

Stofklasse Stof

Halv-metaller Arsen
Cadmium 
Krom 

Metaller

Kobber
Benz(a)pyren 
Naphthalen
Anthracen

PAH forbindelser 

Pyren 
n-Pentan (C5) Oliekomponenter 
n-Octadien (C18) 

Let flygtige aromater Benzen
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Chlorerede
opløsningsmidler 

Trichlorethylen, TCE 

Ethere MTBE
Tabel 4: Parametre til analyser af vandprøver fra kontrolboringer, etape 3-6 

Boring, nr. og DGU-nr. Hyppighed og tidspunkt 

Boring 4, nedre filter 89.1630-1 Oktober, ulige årstal 
Boring 4, øvre filter 89.1630-2 Oktober, ulige årstal 
Boring 5, 89.1631 Oktober, lige årstal 
Boring 7 April og oktober, hvert år 

Tabel 5: Kontrolhyppighed, etape 3-6 

Dette vilkår er meddelt i medfør af § 72 i miljøbeskyttelsesloven og er ikke omfat-
tet af retsbeskyttelse.  

C12 Resultater af kontrolprøver fra boringer og muslingestation skal fremsendes til 
tilsynsmyndigheden løbende og senest 1 uge efter virksomheden selv har modta-
get dem. 

Driftsforstyrrelser og uheld 

Oplysningspligt 
D1 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der 

medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig 
redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge 
efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive 
iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. 

Støj

Støjgrænser
E1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til 

støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De an-
givne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i 
dB(A).

I I industriområder (Århus Havn) med forbud mod boliger 
II I områder for blandet bolig og erhverv samt ved boliger på Marselisborg 

Lystbådehavn i samme højde over terræn midtpunktet af vinduerne i enhver 
boligetage.

III I etageboligområder, i samme højde over terræn som midtpunktet af vindu-
erne i enhver boligetage 

IV I områder for åben og lav boligbebyggelse i samme højde over terræn som 
midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage 
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Kl.

Refe-
rence
tidsrum

timer

I
dB(A) 

II
dB(A) 

III
dB(A) 

IV
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 70 55 50 45

Lørdag 07-14 7 70 55 50 45

Lørdag 14-18 4 70 50 45 40

Søn- & hellig-
dage

07-18 8 70 50 45 40

Alle dage 18-22 1 70 45 45 40

Alle dage 22-07 0,5 70 40 40 35

Maksimalværdi 22-07 - - - 55 50

Tabel 6: Støjgrænser 

Områderne fremgår af bilag 2, der viser udsnit af kommuneplanrammer.

Kontrol af støj 
E2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støj-

grænserne er overholdt. 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

Krav til støjmåling
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 
5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.  

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale 
med tilsynsmyndigheden. 

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK el-
ler godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". 

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden 

Definition på overholdte støjgrænser 
E3 Grænseværdier for støj, jf. vilkår E1, anses for overholdt, hvis målte eller bereg-

nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre eller lig med grænseværdien. 
Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstem-
melse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 
dB(A).



- 13 – 

Luft

Støv
F1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksom-

hedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 

Affald

Bortskaffelse af affald 
G1 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 

kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 

Journalføring og kontrolrutiner 

H1 Der skal føres journal over modtagne mængder ren, miljøpåvirket og let forurenet 
jord med angivelse af oprindelsessted. 
Der skal endvidere føres journal over jordlignende produkter med angivelse af ty-
pe og oprindelsessted. 

 Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 

Opbevaring af journaler 
H2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsyns-

myndigheden.
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

Indberetning 

I1 Én gang om året skal virksomheden sende en kommenteret opgørelse til tilsyns-
myndigheden med følgende oplysninger: 

Indbygget mængde ren jord 
Indbygget mængde miljøpåvirket jord (under jordkvalitetskriterium) 
Indbygget mængde let forurenet jord (under afskæringskriterium)  
Indbygget mængde miljøpåvirkede jordlignende materialer (under jordkvalitets-
kriterium) 
Indbygget mængde let forurenede jordlignende materialer (under afskæringskrite-
rium) 
Opfyldningsfrontens placering 
Restkapaciteten i deletapen 
Evt. driftsforstyrrelser 
Resultater af stikprøvekontrol, herunder jordens oprindelsessted og jordtype 
Analyseresultater fra akkrediterede laboratorieanalyser og fra testkit-analyser 
Resultater af kontrol med udsivning 
Vurdering af egenkontrollen
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Frist for indberetning
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.
Afrapportering skal ske pr. 1. januar. 

Første afrapportering er pr. 1. januar 2008. 
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DEL 2: VURDERINGER 

Århus Havn har den 24. oktober 2005 med senere revisioner, senest 25. januar2007 søgt 
om følgende 

- miljøgodkendelse af indbygning af lettere forurenet jord og let forurenede 
jordlignede produkter i et afgrænset område (etape 7) i Århus Østhavn 

- karteringsplads for opbevaring af op til 20.000 tons jord i op til 3. måneder 
mens jorden analyseres 

- ændring af kontrolprogram for etape 3-6, som følge af opfyldning nordvest 
for Østhavnsvej 

- ændrede grænseværdier for PAH, benz(a)pyren, anthracen og cyanid i mod-
taget jord

- udladelse af kontrol for MTBE 

Ansøgningerne om ændring af grænseværdier har oprindeligt omfattet etape 3-6. Det er 
på møde den 19. januar 2006 ændret til alene at opfatte etape 7, idet etape 3-6 stort set 
er fyldt op.  Endvidere er der 6. februar 2007 søgt om udvidelse af driftstiden til kl. 17. 

2.1 MILJØTEKNISK VURDERING

2.1.1  Placering/fysisk planlægning 

Etableringen af udvidelsen af Århus Havn er omfattet af regionplantillæg af 
august 1997 vedtaget på basis af VVM-redegørelse til vurdering af den virk-
ning, anlægsarbejdet kunne antages at få på det omgivende miljø.  

Udvidelsen af Århus Havn er senere fastlagt i Regionplan 2005 (Retningsli-
nie 5.5) i henhold til Den reviderede Masterplan. Det er i VVM-
redegørelsen pkt. 5.9.2 anført, at en del af de nødvendige opfyldnings-
mængder ville kunne fremskaffes ved at tilføre ren og let forurenet over-
skudsjord fra Århus regionen. 

Da hele havneudvidelsen etableres på marine områder, er der ikke knyttet 
særlige drikkevandsinteresser til området. 

Trafikbelastningen fra tilførsel af overskudsjorden med lastbiler er vurderet 
til ca. 150-200 lastbiler pr. dag, hvilket ligger inden for de størrelsesordener, 
der er vurderet i forbindelse med VVM-redegørelsen. Der kan således ikke 
forventes større trafikbelastninger i anlægsfasen. 
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2.1.2  Bedste tilgængelige teknik 

 Brugen af let forurenet jord og let forurenede jordlignende produkter til op-
fyldning i havnearealerne vil erstatte naturlige, jomfruelige råstoffer, og 
dermed spare råstofressourcer. Den forurenede jord indbygges sammen med 
ren overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, således at forurenet jord 
og produkter omgives af dæmninger af ren jord eller spunsvæg og mod 
nordvest grænser op til Østhavnsvej. Det medvirker til at sikre, at der ikke 
sker forurenende udsivning til havmiljøet. 

2.1.3  Forurening 

Emissioner til luft og støj 
Nyttiggørelsen af let forurenet overskudsjord sammen med andet uforurenet 
overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder i Århus og omegn til opfyld-
ning for fremtidige havnearealer i Århus Østhavn udgør i sig selv ikke no-
gen væsentlig miljømæssig belastning i form af emissioner til luft (lugt) el-
ler støj. Aktiviteterne indgår i det samlede emissionsbidrag til luft og støj, 
som er detaljeret vurderet i VVM-redegørelsen for udvidelse af Århus Havn.

Der vil ikke blive afledt spildevand eller forurenet overfladevand fra de luk-
kede bassiner, hvor den let forurenede overskudsjord indbygges. 

Overfladevand – marin recipient
Århus Havn og nærområdet omkring havnens ydermoler er udlagt med lem-
pet målsætning på grund af havneaktivitet. En lempet målsætning indebæ-
rer, at der accepteres en væsentlig påvirkning af naturforholdene, men der 
accepteres ikke en uacceptabel forøgelse af miljøgifte i fisk og muslinger i 
forhold til diffusbelastede områder. 

Som udgangspunkt skal kvalitetskrav fastsat i bekendtgørelse 1669 (tidlige-
re 921) til forekomsten af en række miljøgifte kunne overholdes. 

Der er i 2002 i forbindelse med vurdering af miljøbelastningen ved indbyg-
ning af forurenet jord i havneudvidelsen udført en undersøgelse af belast-
ningen af miljøfremmede stoffer i det marine miljø i nærområdet omkring 
opfyldningsområdet etape 2-6. 

Undersøgelsens resultater foreligger i form af rapport fra Rambøll, ”Århus 
Havn – Vurdering af forureningsudvaskningen fra fremtidig indbygning af 
lettere forurenet jord ved Århus Østhavn”, dateret oktober 2002.   

Undersøgelsen viser for de valgte 13 analyseparametre, at kun benz(a)pyren 
ikke overholder de i bek. 1669 fastlagte kvalitetskrav for vandområder, 
mens de øvrige parametre viser relativt lave vandkoncentrationer i forhold 
til vandkvalitetskravene, jf. nedenstående tabel.  
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Kravværdier
til havet 

Målt konc. 
i havvand 

Stof

µg/l µg/l
Arsen 4 0,41
Cadmium 2,5 0,014 
Krom 2,9 0,34
Kobber 1,0 0,97
Benz(a)pyren 0,001 0,0021 
Naphthalen 1 0,0113 
Anthracen 0,01 <0,0005
Pyren - 0,0059 
n-Pentan (C5) - -
n-Octadien (C18) - -
Benzen 2 -
Trichlorethylen, TCE 10 -
MTBE 10 -

Tabel 3.1: Målte koncentrationer i vandprøver fra Århus Havn sammenlignet med kravværdier i bek. 
921 af 8. oktober 1996. 

Modelberegninger viser, at indbygningen af de ønskede jordtyper ville kun-
ne medføre udsivning af 3 stoffer: Benzen, trichloretylen (TCE) og methyl-
tert-butyl-ether (MTBE) til Århus Østhavn. For Benzen (2µg/l) og TCE (10 
µg/l) findes vandkvalitetskriterier fastsat i bek. 921, mens der er ikke for 
MTBE fastsat en national kravværdi. Udvaskningen af cyanid er ikke ende-
ligt vurderet i rapporten pga. manglende oplysninger om mobilitet m.v. 

På baggrund af oplysninger om MTBE’s miljømæssige effekter har Århus 
Amt fastsat et kvalitetskrav for MTBE på 10 µg/l. For de øvrige stoffer er 
mobiliteten så ringe, at de ikke vil give bidrag til yderligere belastning af 
vandmiljøet i havnen. Samlet for etape 3-6 er beregnet en gennemsnitlig år-
lig udsivning af benzen << 30 g, TCE << 2 g mens der for MTBE med en 
reduceret grænseværdi for det indbyggede materiale på 1 mg/kg TS kan be-
regnes en gennemsnitlig fluks på 64 g svarende til en udsivningskoncentra-
tion på 8,6 µg/l. Kvalitetskravene vil således kunne overholdes. 

Der udlægges derfor ikke en nærfeltzone omkring depotet med lempede 
krav til forekomsten af miljøfarlige stoffer omfattet af bek. 921.     

Ved undersøgelsen af den mulige forureningsudvaskning findes det godt-
gjort, at nyttiggørelse af let forurenet jord til indbygning i opfyldningen for 
de fremtidige havnearealer med de grænseværdier og retningslinier for mod-
tagelsen, der er fastlagt, ikke vil bevirke en uacceptabel påvirkning af vand-
kvaliteten i Århus Havn og Bugt. 

2.1.4  Affald 

 Der forventes kun en lille affaldsmængde fra indbygningsområdet, da den 
tilførte overskudsjord som udgangspunkt ikke må indeholde affaldskompo-
nenter.
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2.1.5  Begrundelse for fastsættelse af vilkår 

Grænseværdier for let forurenet jord og jordlignende produkter 
I godkendelsens vilkår C3 er fastsat grænseværdier for indholdet af forure-
nende stoffer i den jord, der må modtages og nyttiggøres til indbygning i op-
fyldningen ved Århus Østhavn. Grænseværdierne er som udgangspunkt ba-
seret på beregninger om udvaskning af stoffer fra depotet foretaget af Ram-
bøll i 2002, jf. afsnit 2.1.3 og er som udgangspunkt de samme grænseværdi-
er, som er gældende for etape 3-6 i miljøgodkendelse af 14. februar 2004. 

Ovennævnte beregninger var baseret på de af Miljøstyrelsen fastsatte afskæ-
ringskriterier.

 For MTBE og cyanid blev der dog regnet med et indhold på 1 mg/kg TS, 
mens afskæringskriterierne for begge stoffer er på 500 mg/kg TS. Årsagen 
var at MTBE udvaskes meget let, og at der ikke var tilgængelig viden om 
udvaskning af cyanid. 

 Virksomheden har søgt om ændringer af vilkår for PAH, benz(a)pyren, cya-
nid og MTBE. Begrundelser for vilkår vedrørende dette beskrives i det føl-
gende.

PAH og benz(a)pyren 
Virksomheden har søgt om, at grænserne for PAH og benz(a)pyren hæves 
svarende til, at miljøministeren den 22. november 2005 besluttede at hæve 
jord- og afskæringskriterierne for disse stoffer.  Der afvises årligt 10-20 læs 
svarende til 3 % af læssene som udtages til stikprøvekontrol som følge af 
overskridelse af grænseværdierne for PAH og benz(a)pyren. 

 Århus Kommune skal hertil bemærke, at grænserne i godkendelse af 14. 
februar 2004 for etape 3-6 ikke er direkte baseret på afskæringsværdierne, 
men at beregningerne for udvaskning i forbindelse med godkendelsen blev 
baseret på disse grænseværdier. Da der imidlertid er tale om stoffer med 
ringe mobilitet vurderes det, at grænseværdierne kan hæves som ansøgt, idet 
det vurderes, at der ikke er risiko for en udsivning, som kan medføre over-
skridelse af vandkvalitetsgrænserne.

   
Cyanid
Virksomheden har på etape 3-6 måtte afvise ca. 3 % af jordlæssene som 
udtages til stikprøvekontrol pga. overskridelse af grænseværdien på 1 mg/kg 
TS for cyanid i miljøgodkendelse af 14. februar 2004 for etape 3-6.   

 Miljøministeriets jordkvalitetskriterium for cyanid er 500 mg/kg TS. 
 Der er søgt om en grænse på 100 mg/kg TS. 

 For cyanid fandtes der på tidspunktet for godkendelse af etape 3-6 ikke til-
gængelig viden om udvaskning af stoffet, og det var derfor ikke muligt at 
foretage beregninger af udvaskningsrisikoen for dette stof. Der blev derfor i 
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godkendelse af 12. februar 2004 fastlagt en skærpet grænseværdi på 1 
mg/kg TS for indhold af cyanid i det indbyggede materiale, indtil der frem-
kom ny viden, der giver grundlag for en reel vurdering af udvaskningsrisi-
koen.

 Det rådgivende ingeniørfirma Bascon A/S har i 2006 udarbejdet et notat om 
cyanid, jf. bilag 7, med henblik på yderligere belysning. 
Det fremgår af notatet, at Bascon vurderer, at cyanid primært findes i jord 
fra cyanidforurenede grunde og i vejjord forårsaget af saltning af veje. 

 Bascon anbefaler i notatet, at rabatjord undersøges nærmere, og at der fore-
tages undersøgelser for indhold af cyanid, pH og redoxpotentiale i monite-
ringsboringer ved depotet for at vurdere udvaskning ad cyanid. 

 Disse undersøgelser er iværksat, men ikke færdige, og der er således ikke 
foretaget en vurdering af udvaskningen  af cyanid 

 Der er i 2006 foretaget 2 sæt målinger i 2 boringer ved etape 3-6 på 
Østhavnsvej og én boring placeret i etape 3. Der er konstateret cyanid i én af 
vandprøverne fra boringen i etape 3. Koncentrationen er 0,05 mg/l, hvilket 
netop er grænseværdien for drikkevand. I de øvrige vandprøver er ikke fun-
det cyanid. 

 Århus Kommune vurderer, at en eventuel lempelse af grænseværdien bør 
afvente en endelig vurdering af forekomst og udvaskning. Grænseværdien 
på 1 mg/kg TS fastholdes derfor. 

Modtagekontrol generelt 
 Der er for etape 3-6 fastlagt en procedure for anvisning, hvor kun jord, der 

er anvist af en kommunal myndighed og accepteret af Århus Kommune, må 
tilføres opfyldningsområdet, og der gennemføres en stikprøvevis kontrol 
ved modtagelsen af 2 % af de tilførte læs let forurenet jord. Der er i 2006 på 
etape 3-6 afvist 8 % af de læs, som er lagt til side til modtagekontrol af let 
forurenet jord. Afvisningen skyldtes for højt indhold af en eller flere af føl-
gende stoffer: Benz(a)pyren, PAH, total-kulbrinter, nikkel, bly og cyanid. 
For hovedparten, er der tale om mindre overskridelser af grænseværdierne.

 Århus Kommune vurderer, at overskridelserne ikke er af betydning i relati-
on til beregningerne om udvaskning af stoffer fra opfyldningen, idet der 
samlet set er tale om ubetydelige overskridelser. Eksempelvis er gennem-
snittet af skikprøvekontrollerne i 2006 under alle grænseværdierne, fordi 
jordlæssene har overskridelser af forskellige stoffer. 

 Århus Kommune vurderer på baggrund af analyserne, at det på etape 7 er 
tilstrækkeligt at kontrollere 2 % af læssene.  

Som følge af de forhøjede grænseværdier for PAH og benz(a)pyren forven-
tes andelen af overskridelser at falde, idet det må antages at den let forure-
nede jord, der skal modtages på etape 7 svarer til den, der hidtil er modtaget 
på etape 3-6. 

   
Kontrollen med 1 ‰  af de tilførte læs af ren jord er ligeledes en videreførel-
se af de kontrolkrav, som gælder for etape 3-6.
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 Det skal bemærkes, at hovedparten af de tilførte partier af jord og jordlig-
nende produkter er analyseret, inden det modtages. Et parti jord kan bestå af 
flere jordlæs, hvor det enkelt jordlæs må overskride grænseværdierne med 
50 %, blot gennemsnittet af alle analyserede jordlæs i partiet overholder 
grænseværdien. Stikprøvekontrollen er en yderligere kontrol, og læs der ik-
ke overholder grænseværdierne afvises. 

MTBE
 For MTBE er der på grundlag af vurderingen af forureningsudvaskningen, 

jf. afsnit 2.7.1 i miljøgodkendelse af 14. februar 2004 for etape 3-6 i fastlagt 
en grænseværdi for indholdet i den indbyggede jord på 1 mg/kg TS. Det sik-
rer, at den beregnede udløbskoncentration overholder kravværdien fastsat af 
Århus Amt henhold til bek. 921, idet det samtidig skal understreges, at der 
er tale om en konservativ modellering, hvor kildestyrken er bevaret i hele 
modelleringsperioden og den biologiske nedbrydning er negligeret. 

 Virksomheden har søgt om, at MTBE udgår af kontrolprogrammet, fordi der 
ikke er fundet MTBE i nogen af de 2 % af jordlæssene, som undersøges ru-
tinemæssigt. Århus Kommune vurderer, at der fortsat skal analyseres for 
MTBE ved stikprøvekontrollen, fordi beregningen af udvaskningen af stof-
fer fra deponeringen er baseret på dette stof, fordi der er påvist MTBE i 
vandprøver fra kontrolboringer og fordi andelen af let forurenet jord på eta-
pe 7 forventes væsentlig større end etape 3-6.

Jordlignende produkter 
Der er den 22. november 2005 givet godkendelse til modtagelse af let foru-
renede jordlignende produkter på etape 3-6. Ansøgning af 9. juni 2005 er 
vedlagt som bilag 8. Her er de enkelte produkter nærmere beskrevet og der 
er analyser af forskellige produkter.

 Århus Havn har i 2006 modtaget en mindre mængde jordlignende produkter 
svarende til under 1 % af den totale mængde. Der er i nærværende godken-
delse sat vilkår om, at jordlignende produkter kan modtages på samme vil-
kår som forurenet jord. Indbygningen af jordlignende produkter må ikke 
medføre ændringer af geotekniske og hydrogeologiske forhold, der efter til-
synsmyndighedens vurdering er væsentlige. Århus Kommune vurderer, at 
deponering af jordlignende produkter ikke giver anledning til mere forure-
ning end let forurenet jord. 

Ændring af kontrolprogram for etape 3-6 
 I miljøgodkendelse af 14. februar 2004 er der krav om en vandprøve og en 

muslingestation i havnebassinet mod nordvest, jf. vilkår C12 og brev af 1. 
oktober 2004. Der er nu foretaget nu opfyldning af sand, og kontrollen kan 
derfor ikke længere gennemføres. 

 Det er muligt at fortsætte den krævede kontrol med vandprøver fra boring 7, 
som er placeret midt i etape 3, og boring 4 og 5 som begge er placeret i 
Østhavnsvej vest for henholdsvis etape 3 og 5. 

 Der er udtaget 2 sæt prøver i 2006 fra boringerne. I boring 7 er påvist lave 
indhold af MTBE, TBA, cyanid, klorede opløsningsmidler, PAH’er, total-



- 21 – 

kulbrinter, arsen, cadmium og kobber. I boring 4 og 5 er påvist arsen, cad-
mium og TBA.  

 Århus Kommune vurderer, at kontrollen skal fortsætte uændret i boring 7 
med 2 prøvetagninger pr. år, således at der er overvågning med hvilke stof-
fer, der udvaskes fra den deponerede jord. Formålet med boring 4 og 5 var 
at udtage prøver af det grundvand, der siver ud i havnebassinet mod nord-
vest. Da der nu er fyldt op med sand, og afstanden fra boringerne til havne-
bassinet er 400-450 m, vurderer Århus Kommune, at det ikke er nødvendigt 
med 2 årlige prøver. Da der imidlertid er fundet stoffer i boringerne vurde-
res det, at kontrollen skal fortsætte, men med lavere frekvens. Der er derfor 
sat vilkår om at boringerne kontrolleres hvert 2. år.

Kontrolprogram for etape 7 
Århus Kommune vurderer, at risikoen for udsivning fra etape 7 er gennem 
sandbunden og ud gennem en sprængt lås i spunsvæggen. 

 Århus Kommune vurderer, at der skal placeres én boring i etape 7 og 2 bo-
ringer uden for spunsvæggen mod sydøst. Endvidere skal placeres en mus-
lingestation sydøst for den sydlige del af etape 7. Et sådant program vurde-
res at kunne anvendes til at vurdere, om der er udsivning fra depotet og på-
virkning i havet. Kontrolprogrammet for muslingestationen fastsættes til det 
samme som den nedlagte muslingestation ved etape 3-6. Stationen indgår 
således også i det samlede overvågningsprogram for Århus Havn. 

   

2.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Århus Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening. Der er her 
lagt særlig vægt på nedenstående. 

- At nyttiggørelsen af den let forurenede jord sammen med øvrig ikke forure-
net overskudsjord fra Århus området kan ske inden for rammerne af den 
planlagte udbygning af Århus Østhavn. 

- At indbygningen af den let forurenede jord kan ske inden for dæmninger af 
ren jordfyld og spunsvægge, således der kun vil ske minimal udsivning til 
havnen og bugten. 

- At nyttiggørelse af let forurenede jordlignende produkter kan ske under 
overholdelse af samme vilkår som let forurenet jord, og at det samfunds-
mæssigt er en fordel, at der kan etableres miljømæssigt forsvarlige genan-
vendelsesmuligheder for jordlignende produkter. 

- At det ved vurdering af forureningsudvaskningen ved anvendelse af en kon-
servativ modelberegning findes dokumenteret, at kvalitetskravene fastsat i 
henhold til bek, 1669 kan overholdes i og omkring Århus Havn. 

- At nyttiggørelsen af overskudsjorden substituerer alternativ anvendelse af 
jomfruelige råstoffer, der skulle indvindes fra havbunden. 
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- At det samfundsøkonomisk er en fordel, at der kan etableres miljømæssigt 
forsvarlige genanvendelsesmuligheder for såvel let forurenet som ren over-
skudsjord tæt på et stort vækstområde som Århus og omegn. 

Der er endvidere lagt særlig vægt på, at det ansøgte kan drives på stedet i overens-
stemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for luftemission og støj vurderes at kunne overholdes, samt at til- og 
frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige 
gener for de omkringboende. 

2.3 UDTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Ingen er hørt.

2.4 UDTALELSE FRA VIRKSOMHEDEN 

Virksomheden har haft udkast til godkendelse og påbud til udtalelse. Det har ikke 
medført væsentlige ændringer. 
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DEL 3:     

3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN

 Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den  
 konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative  
 interesser som formål, og som har meddelt samt, at de ønsker underretning om  
 afgørelsen 

Skriftlig klage og klagefrist 
Godkendelsen vil blive annonceret i Århus Onsdag og Århus Stiftstidende. 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Århus Kommune, Natur og Miljø, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.  Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet 
sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 

Klagefristen udløber 28. marts 2007. 

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klage-
fristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. 

Betingelser, mens en klage behandles 
De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en 
eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det 
er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen 
begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
For påbudet efter § 72 har en klage opsættende virkning. 

3.2 SØGSMÅL

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og påbudet skal anlægges ved 
domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Søgsmålsfristen er 28. august 2007.  
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3.3 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

 Følgende er underrettet om afgørelsen: 

Århus Havn
Byrådet i Århus
Sundhedsstyrelsen
Arbejdstilsynet 
Danmarks Naturfredningsforening 
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Greenpeace
Danmarks Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Danmarks Fiskeriforening 
Århus Miljøgruppe M97
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BILAG 1 
Side 1/2 

LISTE OVER SAGENS AKTER 

J.nr. 8-76-1-751-10-02

1)  Rambøll dateret 2002-10-28 ”Århus Havn – Vurdering af forureningsudvaskning 
fra fremtidig genindbygning af lettere forurenet jord ved Århus Østhavn”.

2) Genindbygning af lettere forurenet jord i Århus Østhavn.  
Vurdering af forureningsudvaskningen, samt grundlag for ibrugtagning af etape 2 
og realitetsbehandling af ansøgning om indbygning i etape 3-6.
Århus Kommune dateret 26. november 2002.

3) Udvidelse af Århus Havn, etape 1. Revideret miljøansøgning om tilladelse til ind-
bygning af lettere forurenet jord med bilag 1-5. Århus Havn dateret 18. december 
2002.

J.nr. 8-76-1-751-14-04
4) Århus Kommune, dateret 12. februar 2004. Miljøgodkendelse til genanvendelse af 

let forurenet jord til opfyldning, etape 3-6 i Århus Østhavn. 

5) Århus Havn, dateret 24. marts 2004. Kvalitetssikringsplan for genanvendelse af 
let forurenet jord, etape 3-6 i Århus Østhavn. 

6)  Århus Havn, dateret 5. juli 2004. Rapport fra GEO dateret 2004-07-02 vedr. etab-
lering af 2 kontrolboringer langs Østhavnsvej. 

7) Århus Havn, dateret 9. august 2004. Forslag til overvågningsprogram for vand-
kvaliteten.

8) Århus Havn, dateret 9. august 2004. Forslag til overvågningsprogram af vandkva-
liteten.

9)  Århus Kommune, dateret 1. oktober 2004. Overvågningsprogram for vandkvalite-
ten.

10) Århus Kommune, dateret 17. november 2004. Korrektion til overvågningspro-
gram for vandkvaliteten. 

11) Århus Havn, dateret 24. november 2004. Revideret kvalitetssikringsplan af 2. au-
gust 2004 for genanvendelse af let forurenet jord, etape 3-6 i Århus Østhavn. 

12) Århus Kommunale Værker, dateret 3. december 2004. Ansøgning om tilladelse til 
midlertidig oplagring af op til 20.000 m3 let forurenet jord samt til indbygning af 
jordlignende produkter. 
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13) Århus Kommunale Værker, dateret 28. januar 2005. Årsrapport 2004. 

14) Formøde 15. juli 2005 på Århus Havn. Fremtidige planer for opfyldning med let 
forurenet jord i Århus Østhavn. 

15)  Århus Havn, dateret 4. oktober 2005. Ansøgning om tilladelse til midlertidigt op-
lag af op til 30.000 m3 let forurenet jord på etape 4 med henblik på senere ud-
skubning i etape 5 når indfatningsdæmning er færdigetableret. 

16) Århus Kommune, dateret 18. oktober 2005. Afgørelse om etablering af mellemop-
lag uden særlig tilladelse, samt om at lerindfatning kan udelades ved etape 5 ind 
mod Østhavnsvej samt ved etape 6 ind mod Maersk terminalen. 

17) Århus Havn, dateret 25. oktober 2005. Ansøgning om miljøgodkendelse af etape 7 
af opfyldningen med let forurenet jord i Århus Østhavn. 

18)  GEO, dateret 27. oktober 2005. Etablering af kontrolboring 6 i etape 3. 

19) Århus Kommune, dateret 22. november 2005. Tillæg til miljøgodkendelse. Mid-
lertidig oplagring på karteringsplads samt modtagelse af let forurenede jordlig-
nende produkter til genanvendelse ved opfyldning, etape 3-6 på Århus Østhavn. 

20) Århus Kommune, dateret 12. december 2005. Kvittering for modtagelse af ansøg-
ning om miljøgodkendelse for etape 7 samt foreløbig anmodning om supplerende 
oplysninger til ansøgningen. 

21) Århus Havn, dateret 2. januar 2006. Forslag til revision af kontrolprogram som 
følge af opfyldning af havnebassin vest for Østhavnsvej.

22) Århus Kommunale Værker, fremsendt 13. marts 2006-10-09. Årsrapport 2005  

23) Århus Havn, dateret 14. marts 2006. Ansøgning, revision 1 om indbygning af let 
forurenet jord, etape 7 i Århus Østhavn. 

24) Århus Kommunale Værker, dateret 24. april 2006. Ansøgning om ændring af 
grænseværdier for let forurenet jord til indbygning, etape 3-6 på Århus Østhavn. 

25)  Århus Kommune, dateret 2. maj 2006. Kvittering for revideret ansøgning om mil-
jøgodkendelse, etape 7, samt afklarende spørgsmål til ansøgningen. 

26)  Århus Havn, dateret 30. maj 2006. Ansøgning, revision 2 om indbygning af let 
forurenet jord, etape 7 i Århus Østhavn. 

27) Århus Havn, dateret 31. maj 2006. Etablering af kontrolboring 7 i etape 3 samt 
GEO rapport nr. 8 af 22. maj 2006 med resultater af grundvandskontrol. 
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28) Århus Kommunale Værker, dateret 7. juli 2006. Supplerende oplysninger til an-
søgning af 30. maj 2006, etape 7 i Århus Østhavn. Teoretisk undersøgelse af cya-
nidindholdet i overskudsjord. 

29) Skov- og Naturstyrelsen, dateret 6. oktober 2006. Tilladelse til nyttiggørelse af 
oppumpet sandmateriale fra Århus Havn, vestre tværmole til indbygning i sand-
dæmning mellem etape 7 og Miljøhavnen. 

J.nr. 09.02.16G02

30) Notat fra møde den 19. januar 2007  

31) Revideret ansøgning af 25. januar 2007  

32) Udkast til miljøgodkendelse og påbud af 01/02/07 

33) Bemærkninger fra Århus Havn, inkl. ansøgning om udvidelse af driftstid. 

34) Årsrapport og stikprøvekontrol for 2006 

35) Supplerende oplysninger 9. februar 2007 






























































































































































































