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Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre jord til
tidligere grusgrav på matr. 29g Den mellemste del,
Borbjerg.
Afgørelse om afslag på dispensationsansøgning
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbud med at tilføre jord til den tidligere råstofgrav
på matr.nr. 29g Den mellemste del, Borbjerg.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52 i jordforureningsloven.
Sagens baggrund
Skave Grusgrav A/S v/Jan Kristensen har med revideret ansøgning af
2. oktober 2019 søgt om dispensation til at modtage ren jord i den
tidligere grusgrav.
Efter § 52 i lov om forurenet jord er det forbudt at tilføre såvel
forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave.
Regionsrådet kan dog meddele dispensation under nærmere angivne
forudsætninger, bl.a. hvis der ikke er risiko for forurening af
vandingsanlæg, eller af grundvand der forventes at indgå i den
fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige
hensyn ikke taler imod.
Holstebro Kommune har en række bemærkninger i forhold til
landzonetilladelse, fortidsmindebeskyttelseslinjer, miljøgodkendelse
og vejforhold. Kommunen vurderer i øvrigt, at en jordtip til ren jord i
området ikke vil være problematisk i forhold til grundvandet.
Region Midtjyllands vurdering af risiko for grundvand og
drikkevand
Den tidligere grusgrav ligger uden for OSD og indvindingsopland til
alment vandværk.
Den tidligere grusgrav ligger på en hedeslette vest og syd for
hovedopholdslinjen. Boringer i området (f.eks. DGU nr. 64.775,
64.781, 64.1717 og 65.938) viser, at der hovedsageligt findes sand
fra terræn til omkring 35-40 m u.t. (meter under terræn).
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Grundvandet findes omkring 10 m u.t. og vurderes at strømme mod
vest. Ved den tidligere grusgrav er afstanden til grundvandet oplyst
at være ca. 2 meter.
Indvindingsoplandet til Nisbjerg Vandcenter, findes ca. 400 m nord
for den tidligere grusgrav og nærmeste indvindingsboringerne til et
alment vandværk, Sandagergård Vandværk, ligger ca. 2 km mod
nord. I sydlig retning er der ca. 300 m til en enkeltindvinder (privat
husholdning, DGU.nr. 64.2083).
Områdets overfladenære grundvandsmagasin, som anvendes til
vandindvinding, vurderes at være et magasin med en stor
udbredelse. Magasinet i det øvre sandlag vurderes at være sårbart og
uden naturlig beskyttelse i form af lerlag.
På baggrund af de ovenfor beskrevne forhold, kan det ikke udelukkes
at jordtilførsel kan udgøre en risiko for forurening af grundvand og
drikkevand i området. Region Midtjylland kan derfor ikke dispensere
fra forbud mod at tilføre jord til grusgraven.
Klagevejledning
Afgørelsen efter Jordforureningsloven kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder,
samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens
udfald.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt pågældende.
Klage indgives via Klageportalen der fremgår på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk/startdin-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Venlig hilsen

Susanne Arentoft
Kopi til:
Holstebro Kommune, Lise Kristensen, Lise.Kristensen@holstebro.dk
Asker Geyti, ag@geyti.dk
Finn Blaabjerg Kristensen, Viborgvej 279, Skave, 7500 Holstebro
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
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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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