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Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage ren jord i
tidligere grusgrav, matr.nr. 7s Hvirring By, Hvirring,
Norddalsvej 4A, Flemming, Hedensted Kommune
Afgørelse
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbuddet mod at tilføre jord til den tidligere
råstofgrav på matr.nr. 7s Hvirring By, Hvirring.
Sagens baggrund
Hedensted Kommune har med mail af 9. februar 2012 videresendt en
ansøgning til Region Midtjylland fra Franck Geoteknik A/S, der på
vegne af grundejerne søger om tilladelse til opfyldning af tidligere
grusgrav på Norddalsvej 4A, 8762 Flemming.

Dato 08-03-2012
Sagsbehandler Annemarie Dalsgaard
Karlsen
Miljoe@ru.rm.dk
Tel. +45 7841 1925
Sagsnr. 1-50-71-4-12
sagstitel: RU, Modtagelse af jord i
Colas grusgrav på matr.nr. 7s
Hvirring By, Hvirring, Norddalsvej 4A,

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
dispensation såfremt;
”der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af
grundvand, der forventes af indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke
taler imod”.
Udtalelse i sagen
Hedensted Kommune udtaler:
”Vi kan ikke anbefale at der gives tilladelse på grund af OSD og
indvindingsopland… Der er aktiv drikkevandsboring på Norddalsvej 4
og en aktiv markboring på 4A”.
Region Midtjyllands vurdering
Den tidligere grusgrav ligger inden for et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsopland. Der er desuden
en række private vandindvindinger i nærområdet.
Ved grusgraven findes grundvandet umiddelbart under terræn.
Grundvandsstrømmen er mod sydøst.
Region Midtjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent
drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.
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De nærmeste boringer, DGU nr. 106.745, 106.1434, 106.1036 og
106.889, viser stor variation i mægtighederne af sand/grus og lerlag.
I boringen på Norddalsvej 4 (106.1434) indvindes der fra et
sand/grusmagasin 33,5-36,5 mut. Magasinet der ligger fra 13-37 mut
er overlejret af et 5 meter tykt morænelerlag.
I markvandingsboringerne (106.745/106.1036) er der grus/sand fra
terræn til boringernes bund i ca. 18 mut. Mens der i den nedlagte
markvandingsboring (106.889) fra terræn er 15 meter moræneler
underlejret af mindst 19 meter sand.
På baggrund af beliggenhed i grundvandsdannende opland for
vandforsyning, og sårbare hydrogeologiske forhold, vurderes
jorddeponering at kunne udgøre en risiko for forurening af
drikkevandet og grundvandsmagasinet i området. Region Midtjylland
kan derfor ikke dispensere fra forbuddet mod at tilføre jord til den
tidligere råstofgrav.
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 pågældende.
Klage indgives skriftligt til Regionsrådet, der fremsender klagen til
behandling hos klagemyndigheden.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
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