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Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation til at modtage ca.
4.000 m3 uforurenet udgravningsjord fra adressen Brogårdsgade 612, 7800 Skive. Dispensation er gældende i en del af råstofgraven på
matr. nr. 4a, Rævind Hede, Tårup, som ligger inden for
Råstofgraveområde - Dalgas Plantage på adressen Skivevej 253,
8800 Viborg.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52, i Jordforureningsloven.

Oplysninger i sagen
Efter § 52 i Lov om forurenet jord er det forbudt at tilføre såvel
forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave.
Regionsrådet kan dog efter lovens § 52, stk. 2, nr. 3 meddele
dispensationen efter en konkret vurdering af risiko for forurening af
vandindvinding og grundvand i området.
Den 18. november 2010 har firmaet 1313 Viborg forespurgt om
mulighed for at deponere jord, som skal udgraves og fjernes i
forbindelse med udbygning af Skive Rådhus i Skive.
Efterfølgende har Skive Kommune via mail af 19. november 2010
sendt en række oplysninger vedrørende projektet om udbygning af
Skive Rådhus, herunder et notat, der anviser ca. 4.000 m3 rent
udgravningsjord til grusgraven i Dalgas Plantage.
Der ønskes således modtaget ca. 4.000 m3 ren fyldjord og råjord fra
matrikel 242b, 242c og 316c, Skive Bygrunde, som ligger på
adressen Brogårdsgade 6-12, 7800 Skive.
Skive Kommune har på baggrund af forureningsundersøgelser
vurderet at jorden er uforurenet.
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Råstofgraven i Dalgas Plantage er omfattet af indvindingstilladelse af
21. november 2008 fra Viborg Kommune – jf. sagsnr. 2008/38409

Geologi og grundvandsforhold.
Grusgraven ligger inden for et område med drikkevandsinteresser
(OD). Grundvandet findes i kote ca. 8-9 og har en strømningsretning
mod nordvest, nord og nordøst mod Kvosted Bæk.

Drikkevandsinteresser og vandindvinding.
Viborg Kommune har tidligere – via mail den 16. juni 2009 - udtalt
sig i forbindelse med en ansøgning om en generel dispensation til at
modtage jord i grusgraven:
” Graveområdet er udlagt i et område med "drikkevandsinteresser".
Grundvandet i området findes ca. 5 m under terræn (ca. kote 8).
Strømningsretningen er nordøst - nordvest.
Der indvindes drikkevand på ejendomme 300 - 400 m NV for
området. Der indvindes ikke vand til almene vandværker i området,
og der er ikke planer om at etablere vandværker i området.
I følge vandforsyningsplanen, skal området kunne forsynes med
drikkevand fra Knudby vandværk, men ejendommene i nærheden af
graveområdet kan ikke umiddelbart sluttes på vandværket.
Under forudsætning af, at det sikres, at opfyldningen rent faktisk sker
med ren jord, kan opfyldningen accepteres.”
Med mail af 22. november 2010 har Viborg Kommune bl.a. oplyst, at
” har ikke kendskab til ny viden fra området, så (foranstående)
beskrivelsen er stadig gældende.
Vedrørende vandforsyning er det kun Skivevej 256B der har egen
vandforsyning. Skivevej 256A er på vandværk.”

Region Midtjyllands vurdering.
Region Midtjylland vurderer, at såfremt der sker en forurening i
råstofgraven, vil der være en risiko for forurening af
grundvandsmagasinet nedstrøms for grusgraven, og dermed den
private vandforsyning, som ligger på nordsiden af Skivevej – dvs.
adressen Skivevej 256A.
Da der imidlertid er tale om et konkret enkelt parti jord, som er
anvist af Skive kommune og beskrevet som uforurenet fyldjord og
intakt råjord og derfor vurderet til at være ren, kan Region
Midtjylland derfor dispensere fra forbudet mod at tilføre jord til
råstofgraven i dette konkrete tilfælde.
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Vilkår for modtagelse af fyldjord
Denne dispensation gælder indtil 25. marts 2011.
Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52 stk. 3.
Jorden skal anvendes til efterbehandling i overensstemmelse med
gældende efterbehandlingsvilkår – jf. råstofindvindingstilladelse af
21. november 2008 fra Viborg Kommune.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår
til dispensationen:
1) Jorden må modtages inden for det markerede område i form af
krydsskravering på vedlagte kortbilag 1 – dateret den 1. december
2010.
2) Der må kun tilføres uforurenet jord. Jorden må ikke indeholde
byggeaffald, affald eller andre fremmedlegemer som f.eks. asfalt,
slagge, træ, plastik m.v.
3) Når jorden modtages i grusgraven, skal den kontrolleres ved syn
og evt. lugt. Er der tegn på forurening skal modtagelsen stoppes og
Skive Kommune orienteres med henblik på alternativ bortskaffelse.
4) Når grusgraven er ubemandet, skal adgangsveje være lukket med
bom eller lignende, således at det ikke er muligt for uvedkommende
at læsse jord af.
5) Der skal senest den 1. marts 2011/2012 indsendes en oversigt
over den eksakte mængde modtagne fyldjord til Region Midtjylland,
Jord & Råstoffer, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
Indberetningsskema (skemaet "Indberetning af modtaget fyldjord")
er vedlagt. Ekstra skemaer kan hentes på Region Midtjyllands
hjemmeside på Internettet.

Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil snarest 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. Klage indgives skriftligt til:
Regionsrådet,
Regionshuset,
Skottenborg 26,
8800 Viborg
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Klagen skal være modtaget i regionen senest den 4. januar 2011.
Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.
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 12 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Kopi af dette brev er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1313 Viborg, Egelundsvej 6, 8800 Viborg. Mob@1313viborg.dk
Viborg Kommune, Miljøforvaltningen, Søvej 2, 8800 Viborg.
viborg@viborg.dk
Skive Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Kirke Allé,
Ramsing, 7860 Spøttrup. sk@skivekommune.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. midt@sst.dk
MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing.
post@rin.mim.dk
B og C Grusgrav ApS, Sandstræde 21, Klejtrup, 9500 Hobro.
bc-grusgraven@mail.tele.dk
Søren Kromann, Skivevej 250, 8831 Løgstrup.
kromann@mail.tele.dk
Leo Mortensen, Skivevej 252, 8831 Løgstrup
D.d.s.Midt – Dalgas, Skivevej 256A, 8831 Løgstrup
Per Jespersen Elneff, Skivevej 256B, 8831 Løgstrup

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

Lars Kristiansen
Geolog
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Oversigtskort
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Dato: 1. december 2010
Matr. nr. 4 a, Rævind Hede,
Tårup

Jour. Nr. 1-50-71-11-09

Viborg Kommune

Kortbilag 1

