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Side 1

Ved brev, modtaget den 12-12-2007 af Lemvig kommune, har du
søgt om tilladelse til at modtage ren jord på ovennævnte ejendom.
Der ønskes modtaget op til 2.000 m3 fra afgravning i forbindelse med
opførelse af staldbygning og gylletank på Møborgkirkevej 53, matr.
nr. 8a, Møborg Ejerlav. Møborg.
Den modtagne jord skal anvendes til opfyldning af tidligere grusgrav
på Bavnehøjvej 12, 7660 Bækmarksbro, matr. nr. 28a, Møborg
Ejerlav, Møborg (jvf. jr. nr. 8-70-3-665-5-98/Ringkøbing amt)
Lemvig kommune har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Vurdering af risiko for forurening af
drikkevandsforsyningsanlæg
Region Midtjylland har vurderet ansøgningen i forhold til
grundvandsressourcen og den aktuelle vandindvinding i området.
Grusgraven ligger ikke inden for et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) eller vandindvindingsområde, ligesom
der ikke er private vandindvindinger i nærområdet.
Grundvandsstrømmen er mod sydvest, mod Damhus Å.
Det vurderes, at det ansøgte – dvs. modtagelse af ren jord - ikke
giver anledning til risiko for forurening af grundvandet.

Dispensation og vilkår til modtagelse af fyldjord
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation til modtagelse af
uforurenet jord på del af matr.nr.28 a, Møborg Ejerlav, Møborg i
Lemvig Kommune.

Denne dispensation gælder indtil 1-1-2009 og kun for
modtagelse af jord fra ovennævnte byggeri.
Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende
vilkår til dispensationen.
Side 2

1) Der må kun tilføres uforurenet jord. Der må ikke
modtages restprodukter eller andet affald og fyldjorden
må ikke indeholde byggeaffald eller andre
fremmedlegemer f.eks. asfalt, slagge, træ, plastik m.v.
2) Dispensationen til modtagelse af jord gælder udelukkende
til modtagelse af jord fra ovennævnte afgravning til
nybyggeri på Møborgkirkevej 53 – matr. nr. 8a., Møborg
Ejerlav, Møborg
3) Jorden må modtages inden for det indrammede område
på vedlagte kortbilag – dateret den 29-01-2008.
4) Jorden skal placeres minimum mere end 1 m over højeste
grundvandsspejl. Der må således ikke lægges returjord
under grundvandsspejlet.

Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Lokalavisen
Lemvig tirsdag den 11.marts 2008, og evt. klage skal være
Regionsrådet i hænde senest den tirsdag den 8. april 2008.
Tilladelsen vil også blive offentliggjort på Internettet på Region
Midtjyllands Hjemmeside.
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen indbringes for
Miljøklagenævnet af følgende:
- ansøgeren
- Lemvig kommune
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- enhver med en personlig og væsentlig interesse i
afgørelsen

Eventuel klage skal sendes til Region Midtjylland, Jord & Råstoffer,
Skottenborg 26, 8800 Viborg, der sender den videre til
Miljøklagenævnet.
De vil få besked umiddelbart efter klagefristens udløb om der er
kommet klager eller ej.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Kopi af dette brev er sendt til:
Side 3

-

-

Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig teknisk@lemvig.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen
Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg - midt@sst.dk
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København mst@mst.dk
MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950
Ringkøbing - post@rin.mim.dk
Karen Margrethe Lisby Kristensen, Bavnehøjvej 12,
Møborg, 7660 Bækmarksbro (ejer)

Venlig hilsen

Lars Ernst
Geolog
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