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Forlængelse af dispensation til fortsat at tilføre fyldjord i
grusgrav på matr.nr. 3l Flovlev By, Hvidbjerg i Struer
Kommune
Region Midtjylland har i 2012 meddelt dispensation efter § 52 i
jordforureningsloven, til at tilføre 90.000 m3 ren jord til den tidligere
grusgrav på matr.nr. 3l Flovlev By, Hvidbjerg.
Dispensationen udløber den 30. september 2021 og I har, med mail
fra Asker Geyti den 29. september 2020 søgt om tilladelse til at
tilføre ca. 30.000 m3 ren jord til den tidligere grusgrav på matr.nr. 3l.
Mængden svarer, jf. ansøgningen, til den mængde, der ikke er tilført i
forhold til den eksisterende § 52 dispensation (journalnummer 1-5071-7-08).
Da der, i forhold til den oprindelige § 52 dispensation, mangler at
blive tilført 30.000 m3 ren jord til grusgraven forlænges den
eksisterende § 52 dispensation til de resterende 30.000 m3 ren
jord er modtaget, dog senest til den 30. september 2031.
Vilkårene for dispensationen er i øvrigt uændrede og skal overholdes,
for at dispensationen kan opretholdes. Kopi af dispensationen er
vedlagt. Særligt gøres opmærksom på vilkår 9 i den gældende
dispensation:
"Vilkår 9
Der skal hvert år senest den 1. marts indsendes en oversigt over den
modtagne fyldjord til Region Midtjylland, Jord & Råstoffer, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Oversigten skal for hvert jordparti (jord fra
samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre, opgravningsadresse, samlet jordmængde og leveringsperiode. Forslag til indberetningsskema ("Opgørelse over modtaget fyldjord") er vedlagt.
Ekstra skemaer kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside."
Når de resterende 30.000 m3 jord er modtaget, kan det ikke
forventes, at dispensationen til modtagelse af ren jord i den tidligere
grusgrav på matr.nr. 3l forlænges.
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I er velkomne til at ringe på tlf.+45 7841 1897, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen

Susanne Arentoft
Vedlagt:
Kopi af dispensation til at modtage rent jord i eksisterende råstofgrav
ved Stokhøjvej, 7790 Thyholm, på matrikel nr. 3 l, Flovlev By,
Hvidbjerg i Struer Kommune. Dato 27-08-2012.

Behandling af personoplysninger
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den
forbindelse på data-ru.rm.dk
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