
 

Diget - Nørrekær Enge, nyttiggørelse af jord 

Hvis du har jorden - så har vi pladsen 

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 

Nørrekær Enges Landvindingslag 

Nyttiggørelse af forurenet jord, Diget i Nørrekær Enge 



Diget i Nørrekær Enge ved Aggersund 

Takster for modtagelse af jord og byggeaffald (pr. 01.07.2020): 

Jord som er analysepligtigt efter  lovgivningen, må først køres på diget, når der som mini-

mum er analyseret pr. 120 ton. 

Ved levering i m³, er omregningsfaktoren 1,8. (1,8 ton pr. m³) 

Kontakt HMC Byg og Anlæg A/S 

Tina E. Jensen og Henrik Christensen 

Tlf. 96 66 88 00 

Mail: tej@hmc-as.dk · hc@hmc-as.dk 

Hjemmeside: www.hmc-as.dk 

Modtagelse af ren jord  (Grænseværdier - se tabel 1) Pris pr.  Ton 

Renjordsdepot (kategori 1-jord) kr. 30,00 

Modtagelse af  (kategori 2-jord)  (Grænseværdier - se tabel 1) Pris pr.  Ton 

Modtagelse af lettere forurenet jord kr. 75,00 

Specialdepot - uden for kategori (2+)  (Grænseværdier - se tabel 1) Pris pr.  Ton 

Modtagelse af forurenet jord kr. 125,00 

Fyldplads Pris pr.  Ton 

Modtagelse af rene murbrokker og mindre beton kr. 0,00 

Tillæg til ovenstående indeholdende Pris pr.  Ton 

Murbrokker, tegl og beton dog maks. fodboldstørrelse kr. 20,00 

Murbrokker, tegl, beton og asfaltstumper dog maks. Fodboldstørrelse kr. 30,00 

Ler eller kridt kr. 20,00 

Tørvejord kr. 20,00 

Våd jord kr. 20,00 

Håndsortering i tilfælde af jord indeholdende pvc, jern, plastik, træ mv. kr. 20,00 



Tabel 1: Grænseværdier for jord 

Forureningskomponent Kategori 1  Kategori 2 

Kategori 2 
forhøjet 

  (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) 

Kulbrinter (VKI) 

C6-C10 <25 <25 <25 

C10-C15 <40 - <100 

C15-C20 <55 - <100 

C20-C35 <100 <300 <500 

C6-C35 <100 - <500 

PAH 

PAH TOTAL <4 <40 <50 

Benz(a)pyren <0,3 <3 <6 

Dibenz(a)antracen <0,3 <3 <6 

Metaller 

Arsen <20 <20 <20 

Cadmium <0,5 <5 <5 

Chrom (Cr total) <500 <1000 <1000 

Kobber <500 <1000 <1000 

Kviksølv <1 <3 <3 

Bly <40 <400 <400 

Zink <500 <1000 <1000 

Miljøgodkendelse er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 

Baggrund for projektet: 

Projektet om nyttiggørelse af forurenet jord, Diget - Nørrekær Enge til forstærkning af di-

get, er kommet i stand gennem samarbejde mellem Nørrekær Enges Landvindingslag og  

HMC Byg og Anlæg A/S Løgstør.  

Nørrekær Enges Landvindingslag ejer diget og HMC Byg og Anlæg A/S står for styring og 

modtagelse af jord på diget. 

Anmeldelse af jord: 

Anmeldelse i jordweb, skal ske under navnet:  Nørrekær Enge - Diget - Godkendt   

          modtageranlæg. 

For modtagelse af jord kontakt:      



Nørrekær Enges 
Landvindingslag 

Dige langs Limfjorden 

Adgangsvej 

Adgangsvej 

Povtrupvej 

Nørrekærsvej 

Vesterkærsvej 

Rød linie = jord lægges ud 

Gul linie = adgangsvej 


