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NOTAT om Støjvold langs Borgergade 

Diverse forhold/udmeldinger omkring myndighedsgodkendelser  

 

 

Mødenotat af 8. november 2006 , Korsør Kommune  

(Referat af møde den 30. oktober 2006 mellem Spæncom m. rådgivere og 

Korsør Kommune.) 
• Af notatets pkt. 9.0 fremgår det at støjvolden muligvis kræver land-

zonetilladelse, samt at beboelsesområdet syd for borgergade er land-
zone. 

• Af notatets pkt. 10.0 fremgår det ”Der findes et par vandhuller og 
grøfter på arealet og ved den kommende støjvold. Hvis der skal ænd-
res i disse naturværdier, skal der søges om tilladelse i henhold til § 3 
i naturbeskyttelsesloven”. Endvidere ”Hvis der skal rørlægges grøfter 
kræver det en tilladelse efter vandløbsloven. Denne tilladelse gives af 
Korsør Kommune/Ny Slagelse Kommune.” 

 

E-mail af 14. maj 2007  

Efter forespørgsel fra Vej og Park (Tove Pedersen) har Miljø og Natur foreta-

get en besigtigelse af den aktuelle sø. Af e-mailen fremgår det, at søen er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt at det vil kræve en dispensa-

tion at ændre tilstanden. Det fremgår endvidere, at Miljø og Natur afventer 

en tilbagemelding fra Park og Vej eller Plan og Erhverv inden en myndig-

hedsbehandling i værksættes. 

 

E-mail af 10. juli 2007  

Plan og Erhverv videresender til Hanne Bahne i Miljø og Natur projektansøg-

ning fra Orbicon til anlæggelse af støjvolden. 

 

Tilladelse efter jordforureningsloven af den 13. juli 2007  

Miljø og Natur meddeler tilladelse efter jordforureningsloven til at anvendelse 

af jord i støjvolden. 

4. september 2007 

 

Kontaktperson: 

Knud Larsen 

Dir.tlf.: 58574789 

 

 

 

 

 

 



 

Side2/2 

Af tilladelse fremgår det bl.a., at det er en forudsætning for tilladelsen, at 

udtagne jordprøver, som dokumenterer, at der er tale om ren jord, er udta-

get som oplyst af Spæncom A/S. Det fremgår endvidere, at der i godkendel-

sen ikke er taget stilling til søer og grøfter i tilknytning til støjvolden, samt at 

Kom Hansen kan kontaktes vedr. disse spørgsmål. 

 

E-mail af 16.august.2007  

Plan og Erhverv henvender sig med e-mail til Miljø og Natur (v. Kim Hansen) 

og beder om at ”beskrive kravene/tilladelse til opfyld m.v.” 

(Kim Hansen overdrager spørgsmålet til Knud Larsen, der tidligere har været 

inddraget i sagen vedr. søens beskyttelse). 

 

Telefonsamtale den 27.august.2007 

Miljø og Natur v. Knud Larsen kontakter telefonisk Plan og Erhverv v. Stig 

Christensen. Stig Christensen gør det her klart, at Plan og Erhverv anmoder 

om en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til anlæggelse af støjvold 

i sø/mose-området. 

  

  


