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Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre jord til Vesters Grusgrav, Røddingvej 24, 8830 Tjele, i Viborg Kommune
Afgørelse om afslag på dispensationsansøgning
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om dispensation fra forbud mod at tilføre jord til Vesters Grusgrav på del af
matr.nr. 8h, 9p og 10a Batum By, Rødding, beliggende på Røddingvej
24, 8830 Tjele, i Viborg Kommune.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52 i jordforureningsloven, LBK
nr. 282 af 27/03/2017 lov om forurenet jord.
Sagens baggrund
Du har den 28. januar 2020 søgt om dispensation til at tilføre ren
jord fra bygge- og anlægsopgaver som fx udstykninger og byggerier
fra nye, ikke bynære områder til råstofgraven på Røddingvej 24. Der
søges om tilførsel af jord efter fremvisning af gyldig jordflytningstilladelse eller anden dokumentation. Arealet, hvor der ansøges om modtagelse af jord, er vist på oversigtskortet i bilag 1.
Efter § 52 i jordforureningsloven 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 vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.
Region Midtjylland har tidligere, den 6. maj 2010, 2. marts 2012 og
5. oktober 2012, meddelt dispensation til, at der i råstofgraven inden
for korte perioder på 5 måneder kunne modtages ren jord fra 3 konkrete byggeprojekter.
I januar 2013 blev en ansøgning om tilførsel af et konkret jordparti til
råstofgraven henlagt, fordi Region Midtjylland på baggrund af to afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende tilførsel af jord til
råstofgrave (NMK-11-00048 nov. 2012 og NMK-11-00077 dec. 2012)
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vurderede, at der ikke var grundlag for meddelelse af dispensation til
tilførsel af jord til råstofgraven på Røddingvej 24, i det klagenævnsafgørelserne betød en mere restriktiv forvaltning af jordforureningslovens § 52.
Geologi, grundvand og drikkevand/vandindvinding
Terrænet ligger omkring kote +50 DVR90 ved råstofgraven på Røddingvej og falder mod nord-nordvest til omkring kote +15 ved Nørremølle Å, som løber 0,7 km nord for råstofgraven. I råstofgraven
indvindes sand og grus til ca. 13 m under terræn, svarende til omkring kote +37 DVR90.
Nærmeste overfladerecipient er Nørremølle Å, som løber nord for råstofgraven og afvander til Loldrup Sø ca. 1,5 km vest for grusgraven.
Råstofgravningen og boringer i området viser, at de øverste jordlag
består hovedsageligt af kvartært smeltevandssand med indslag af
silt- og lerlag. Sandlaget er op til ca. 60 m tykt og udgør det øverste
grundvandsmagasin.
Grundvandsmagasinet er frit med et grundvandsspejl omkring kote
19 DVR90, dvs. ca. 18 m under grusgravens bund. Grundvandsstrømning er nordvestlig i retning mod Nørremølle Å.
Råstofgraven ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD) og
uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Nærmeste indvindingsoplande hører til Rødding Vandværk ca. 0,5 km øst for råstofgraven.
Det øverste frie grundvandsmagasin anvendes til private vandforsyninger, herunder DGUnr. 67.462, som ligger ca. 300 m nedstrøms for
råstofgraven.
Region Midtjyllands vurdering af risiko for grundvand og drikkevand
Med de lokale geologiske og hydrologiske forhold ved grusgraven,
som beskrevet ovenfor, vurderes jordlagene at yde en meget ringe
eller ingen beskyttelse af det øverste grundvandsmagasin i området,
hvorfra der indvindes drikkevand.
Det kan ikke afvises, at evt. forurenende stoffer deponeret i grusgravsområdet vil ende i det øverste grundvandsmagasin, og dermed
udgøre en risiko for grundvand og drikkevandssinteresser. Det gælder også stoffer fra udbringning af gødning eller pesticider og andre
stoffer, som er vanskelige at bestemme, i ellers ren jord og fyldjord.
Region Midtjylland kan derfor ikke dispensere fra jordforureningslovens forbud mod at tilføre jord til grusgraven.
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Partshøring
Udkast til regionens afgørelse om afslag på dispensationsansøgningen
har været i høring hos ansøger, Vester's Grusgrav ApS, og hos Viborg
Kommune i perioden 30. marts til 26. april 2020.
Ansøger indsendte følgende bemærkninger til udkastet:
Sagens baggrund
Vi vil lige gøre opmærksom på at vi i 2010 og 2012 fik dispensation på konkrete byggeprojekter.
Det er også det vi ønsker nu. Hvad er forskellen fra dengang til
nu?
Sagen fra 2013 blev henlagt af Lars Kristiansen og ikke efter aftale
med os.
Geologi, grundvand og drikkevand/vandindvinding
Vedr. Nørremølle Å afvander den ikke til Rødding Sø men fra Røddingsø.
Angående drikkevand/vandindvinding 0,5 km vest for råstofgraven,
Det kan ikke bekræftes af Rødding Vandværk. Både nuværende
formand Bjarne D Rasmussen og forhenværende formand Harry K.
Sørensen kende ikke til området vest for råstofgraven.
Angående de private vandforsyninger som ligger nord-nordvest for
råstofgraven er der kun fire.
En på Røddingvej 25 og to på Bystævnet 3 og 17 samt vores egen
beliggende syd for Røddingvej 22.
Bilag fra Rødding Vandværk.
Vores vurdering
Ud for de oplysninger mener vi ikke at der er belæg for et afslag,
når det drejer sig om konkrete projekter med kun rent jord og fra
nye områder.
På grundlag af de tidligere nævnte klagenævnsafgørelser under "Sagens baggrund" er regionens forvaltning af jordforureningslovens
§ 52 blevet mere restriktiv. Derfor er der områder, hvor der tidligere
er givet dispensation fra jordforureningslovens § 52 til tilførsel af
jord, hvor regionen baseret på de senere klagenævnsafgørelser ikke
længere vurderer, at der er grundlag for dispensation.
Ansøgers bemærkninger har medført, at regionen har rettet de påpegede fejl vedrørende vandløb og placering af Rødding Vandværks indvindingsopland.
Ansøgers oplysninger medfører ikke en anden vurdering af sårbarheden af det øverste grundvandsmagasin i området, hvorfra der indvindes drikkevand, og dermed ikke en ændret afgørelse om afslag på
dispensation til tilførsel af jord til råstofgraven.
Viborg Kommune har ikke indsendt bemærkninger til udkastet.

Side 3

Klagevejledning
Afgørelsen efter jordforureningsloven kan påklages til Natur- og
Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Kommunalbestyrelsen,
Sundhedsstyrelsen, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives senest den 22. juni 2020.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender regionen
klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den
uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge
klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Venlig hilsen
Arense Nordentoft

Kopi til:
Viborg Kommune – viborg@viborg.dk, byggeriogmiljoe@viborg.dk
Styrelsen for patientsikkerhed – trnord@stps.dk
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Bilag 1 Oversigtskort
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Oversigtskort. Det ansøgte areal for tilførsel af jord i Vesters Grusgrav på del af matr.nr. 8h,
9p og 10a Batum By, Rødding, er markeret med blå skravering.

