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Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med udbud af 2 erhvervsgrunde i Vest-
himmerlands Kommune 

I det vi henviser til mail fra xxxxxxxxxxx af 16. februar 2021 vedr. spørgsmål til et udbud i Vesthimmer-
lands Kommune, sender vi hermed en besvarelse af spørgsmålene. 
 
Spørgsmål samt svar offentliggøres sammen med udbuddet på kommunens hjemmeside. 
 
Spørgsmålene er opstillet i nedenstående og svarene fremgår med rødt og kursiv. 
 
Bilag C. 
Af 4.1 Analyseresultater; Slaggeprøver fremgår: 
Som det fremgår af tabel 4.2, er der i eluatanalysen påvist indhold af arsen på 140 µg/l, hvilket overskri-
der kategori 3 acceptintervallet på 8-50 µg/l. De øvrige analyseværdier opfylder acceptværdierne for 
kategori 3 slagge. 
 
Er TOC værdien ikke også over acceptværdierne for kategori 3 slagge? 
 
Hvilke regler hjemler at slaggen kan sammenstilles med kravene i Bekendtgørelse om anvendelse af 
restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, nå affaldsproduktet ikke er oplistet på bekendtgø-
relsens bilag 1? 
 
Det er anført i udbudsmaterialet, at der er tale om Novopanslagge og at det skal bortskaffes til godkendt 
modtager, det vil sige en modtager, der må modtage Novopanslaggen indeholdende de koncentrationer, 
der fremgår af den vedlagte analyse. 
 
Det er endvidere anført i materialet, at der kan ansøges om tilladelse til at sortere slaggen på pladsen. 
 
Færdigetablering af volde mod vest. 
Af udbudsmaterialet fremgår at ”Der mangler ca. 25.000-30.000 tons jord til færdigetablering af volde 
mod vest.” 
Fra tidligere miljøtilsynsrapport oplyses det at til anlægget ikke må modtage yderligere mængder forure-
net jord. 
Hvad er gældende.? 
 
Det er anført i udbudsmaterialet, at der på Bakkegårdsvej 9 er placeret mere end 180.000 tons lettere 
forurenet jord på arealet, heraf noget i volde. Jorden er tilført arealet i forhold til terrænregulering i hen-
hold til miljøgodkendelse af 26. marts 2015 med senere tillæg. Der er ikke foretaget en efterregulering af 
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arealet med efterfølgende etablering af plads i henhold til miljøgodkendelse. Der mangler ca. 25.000-
30.000 tons jord til færdigetablering af volde mod vest. Der er mulighed for at ligge en del af de 180.000 
tons jord op i den vold, der mangler at blive reetableret i henhold til miljøgodkendelsen. 
 
 
Trussel om politianmeldelse. 
Vil Vesthimmerlands Kommunes frist fremsat i skrivelse i brev af 15. november 2016 til den daværende 
ejer om fjernelse af slaggen være gældende?   
Sådan at der efter overtagelsen er 20 dage til at fjerne slaggen ellers vil der ske politianmeldelse. 
 
Xxxxxxxxxxxxx  er velkommen til at give et tilbud indeholdende de forudsætninger, som virksomheden 
ønsker at stille i forhold til et eventuelt tilbud. 
 
 
 


