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Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 6q Lyne By, Lyne.
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Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52, i Jordforureningsloven.
Sagens baggrund.
Med mail af 16. april 2012 har Region Midtjylland modtaget kopi af
råstofindvindingstilladelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune på
ovennævnte matrikel. Af denne mail fremgår, at der også søges om
dispensation til at modtage ren jord på samme matrikel.
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".
Region Midtjyllands vurdering af risiko for forurening af
drikkevandsforsyningsanlæg
Region Midtjylland har vurderet ansøgningen i forhold til
grundvandsressourcen og den aktuelle vandindvinding i området.
Det ansøgte område ligger hvor der er flere private vandindvindinger
og en del markvandingsboringer mod nord og vest, inden for kort
afstand. Grundvandsstrømmen er mod vest og nordvest. Området er
beliggende i OD (område med drikkevandsinteresser).
Jordlagene i det ansøgte område består overvejende af
smeltevandssand/-grus i de øverste 35 meter. De private
vandindvindingsboringer, som ligger i nærområdet, indvinder fra de
øverste 35 meter.
.

Såfremt der sker en forurening i råstofgraven, er der således risiko
for forurening af det sårbare grundvandsmagasin, og Region
Midtjylland kan derfor ikke dispensere fra forbudet mod at tilføre jord
til råstofgraven.
Klagevejledning.
Afgørelsen efter Jordforureningsloven kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet 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, der fremsender
klagen til behandling hos klagemyndigheden.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
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