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Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage fyldjord i
grusgrav på matrikel nr. 9p og 10a, Batum by, Rødding
(J. nr. 1-50-71-12-08)

Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 9p og 10a, Batum by, Rødding
Afgørelsen er truffet med hjemmel i §52, i Jordforureningsloven.
Sagens baggrund.
Efter § 52 i Lov om forurenet jord er det forbudt at tilføre såvel
forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave.
Regionsrådet kan efter lovens § 52, stk. 2, nr. 3 meddele
dispensationen såfremt,
"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".
De har med brev af 25. maj 2008 søgt om dispensation fra forbudet
vedrørende råstofgraven omfattet at indvindingstilladelser fra Viborg
Amt – jf. j. nr. 8-70-3-789-2-03 og fra Viborg Kommune – jf. sagsnr.
2007/12794
Ansøgningen har været forelagt Viborg Kommune, der med mail af
11. juni 2008 udtaler:
”Grundvandet findes fra omkring kote 20, eller ca. 20 meter under
grusgravens bund mod Nørremølle Å. Grundvandsmagasinet er sand
med indslag af silt- og lerlag.
Flere ejendomme 500-1000 m nedstrøms har egen indvinding af
drikkevand. Der foreligger ikke boreoplysninger for de pågældende
indvindinger. Ingen fællesvandværker indvinder vand nedstrøms
grusgraven.
Samlet vurderes, at grundvandet under og nedstrøms grusgraven vil
være truet af forurening, hvis der deponeres forurenet jord, specielt
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jord forurenet med tungt nedbrydelige stoffer som f.eks. BAM eller
chlorerede opløsningsmidler. Deponering af ”ren jord” med mindre
partier jord med en svag forurening af letnedbrydelige stoffer
vurderes ikke at udgøre nogen risiko for grundvandet eller de private
vandindvindinger nedstrøms.”
Grusgraven ligger inden for et område med drikkevandsinteresser
(OD). Grundvandet findes i kote ca. 20 og har en strømningsretning
mod vest og nordvest mod Nørremølle Å.
Region Midtjylland vurderer, at såfremt der sker en forurening i
råstofgraven, vil der være en risiko for forurening af
grundvandsmagasinet nedstrøm for grusgraven.
Region Midtjylland kan derfor ikke dispensere fra forbudet mod at
tilføre jord til råstofgraven.
Side 2

Klagevejledning.
Afgørelsen efter Jordforureningsloven kan påklages til Miljøstyrelsen
af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer,
samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens
udfald.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende. Klage indgives skriftligt til Regionsrådet, Regionshuset,
Skottenborg 26, 8800 Viborg, der fremsender klagen til behandling
hos klagemyndigheden.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

Lars Kristiansen

Kopi via e-mail til:
• Viborg Kommune, Miljøforvaltningen, Søvej 2, 8800 Viborg
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
• Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
• MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing

