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Lemvig Bygnings Genbrug har med brev af den 9. december 2009 til
Lemvig Kommune søgt om dispensation til at modtage kl. I og II jord
på ovennævnte matrikel.
Region Midtjylland meddelte d. 5. februar 2010 dispensation til
modtagelse af op til 66.900 m3 uforurenet jord på matrikel nr. 32
Lynghøj, Trans i Lemvig Kommune.
Region Midtjylland kan give dispensation til deponering af forurenet
jord i henhold til § 52 stk. 4 i lov om forurenet jord, under
forudsætning af kommunen har givet dispensation i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 19.
Region Midtjylland modtog d. 9. februar 2011 et udkast til: Tilladelse
til genanvendelse af lettere forurenet jord til terrænregulering i
tidligere grusgrav”, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, fra
Lemvig Kommune.
På baggrund af ovennævnte § 19 tilladelse meddeler Region
Midtjylland hermed dispensation til deponering af lettere forurenet
jord på matrikel nr. 32 Lynghøj, Trans i Lemvig Kommune i henhold
til lov om forurenet § 52 stk. 4.

Dispensation og vilkår til modtagelse af lettere forurenet
fyldjord.
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation til modtagelse af
op til totalt 66.900 m3 uforurenet og lettere jord på matrikel nr. 32,
Lynghøj, Trans i Lemvig Kommune.
Denne dispensation gælder indtil 31. december 2021.

Side 1

Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52 stk. 4.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 4 knyttet følgende
vilkår til dispensationen.
1) Modtagelse og deponering af letter forurenet jord skal ske
i nøje overensstemmelse med betingelserne beskrevet i
Lemvig Kommunes ”Tilladelse til genanvendelse af letter
forurenet jord til terrænregulering i tidligere grusgrav” af
marts 2011.
2) Modtagelse og deponering af uforurenet jord skal ske i
nøje overensstemmelse med betingelserne beskrevet i
Region Midtjyllands ”Dispensation til at modtage ren
fyldjord i tidligere grusgrav ved Løkkevej 20, Trans, på en
del af matrikel nr. 32, Lynghøj, Trans i Lemvig Kommune”
af 5. februar 2010.
3) Alle jordlæs skal ved modtagelsen være ledsaget af et
skema med oplysninger om:
Jordens oprindelse (adresse for opgravning).
Nuværende og tidligere anvendelse af grunden,
hvorfra jorden stammer.
Kundens navn og adresse (bygherre).
Leverandørens navn og adresse (vognmand).
Leveringsperiode og samlet jordmængde, hvad enten det
drejer sig om et større eller mindre projekter/jordpartier.
Eventuelle analyseresultater af jordprøver,
Det skal fremgå af skemaet, hvem der er ansvarlig for
oplysningerne om jorden og for modtagelsen af jorden.
Skemaerne skal opbevares i mindst 3 år og efter
anmodning være tilgængelige for Region Midtjyllands
tilsyn.
3) Der skal senest den 1. marts hvert år indsendes en
oversigt over den modtagne fyldjord til Region
Midtjylland, Jord & Råstoffer, Skottenborg 26, 8800
Viborg. Oversigten skal for hvert jordparti (jord fra
samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre,
opgravningsadresse, samlet jordmængde og
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leveringsperiode. Forslag til indberetningsskema
("Opgørelse over modtaget fyldjord") er vedlagt. Ekstra
skemaer kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside.
4) Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i grusgraven
ikke overholdes kan dispensationen ophæves.
12) Region Midtjylland kan ændre foranstående vilkår eller
tilføje nye, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre,
sundhed eller miljø.
I øvrigt
Indehaveren af dispensationen skal godkende modtagelsen af
jorden inden den køres til grusgraven. Det er klogt, at
indhente oplysninger om den tidligere og nuværende
anvendelse af stedet, hvor jorden stammer fra samt
eventuelle analyseresultater af jorden.
Der gøres opmærksom på, at indehaveren af dispensationen
er ansvarlig for, at fyldjordens indhold af
forureningskomponenter må ikke overskride Miljøstyrelsens
afskæringskriterier for jord samt jordkvalitetskriterierne i
kategori II, jfr. Miljøstyrelsens regler.

Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil d.d. blive offentliggjort på Internettet på Region
Midtjyllands Internet hjemmeside.
Afgørelsen efter Jordforureningsloven kan påklages til
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, en eventuel klage skal være Regionsrådet i hænde
senest den 4. april 2011.
Klage indgives skriftligt til:
Regionsrådet,
Regionshuset,
Skottenborg 26,
8800 Viborg
Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.
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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:
-

Lemvig kommune, Natur og miljøafdelingen, Rådhusgade 2, 7620
Lemvig
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31 6950 Ringkøbing.
Kate Balle, Løkkevej 20, Trans, 7620 Lemvig.
Niels Sloth Vistisen, Strandvejen 1A, 7620 Lemvig (ejer Løkkevej3)
Svend Erik Jakobsen, Fårevej 50,7650 Bøvlingbjerg (ejer Løkkevej4)
Steen Helge Tougaard, Transvej 85, Trans, 7620 Lemvig
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