Regionshuset
Horsens
Miljø
Emil Møllers Gade 41
DK-8700 Horsens
Tel. +45 7841 1999
www.jordmidt.dk

RY GRUSGRAV
Bakkelyvej 2
8680 Låsby
att.: Jørgen Nielsen, JN@topas.dk

Dispensation til tilførsel af overjord i råstofgrav, matr. nr. 7p
Jeksen By, Adslev
Afgørelse
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation fra forbudet mod at
tilføre jord til råstofgraven på matr.nr. 7p Jeksen By, Adslev.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52 i Jordforureningsloven.
Sagens baggrund
Region Midtjylland har med brev fra Ry Grusgrav, dateret 14. juni
2013, modtaget ”ansøgning om anvendelse af overjord og deponering
af overjord på matrikel 8b Stilling, Skanderborg Jorder”.
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Sagsbehandler Annemarie Dalsgaard
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sagstitel: RU-RJ, Modtagelse af jord i
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Det fremgår af ansøgningen at man ønsker at tilføre grusgraven på
matrikel nr. 7p overjorden fra en 50-100 meter bred zone på matr.
nr. 8b Stilling, Skanderborg Jorder (se bilag). Denne ejendom er
beliggende lige syd for graveområdet. Jorden tilføres ved en simpel
neddozning.
Endvidere ønskes der tilladelse til deponering af overjord på matrikel
8b Stilling, Skanderborg Jorder fra graveområdet matrikel 7p Jeksen
By, Adslev. Denne del af ansøgningen vil dog blive varetaget af
Skanderborg Kommune, hvilket regionen har orienteret kommunen
om.
Udtalelse i sagen
Skanderborg kommune har sendt kortmateriale, hvor det fremgår at
der ligger flere (6) private vandforsyninger indenfor 250 meter fra
graveområdet og oplyst at ”Jeksen vandværk bliver nedlagt inden for
6 måneder og omkring Mesing er der pt. et 300 meters cirkulært
opland. Nye oplande bliver udarbejdet efter sommerferien”.
Kommunen udtaler desuden, ” Skanderborg Kommune har ingen
indvendinger mod det ansøgte, idet muligheden for at aflægge muld i
depot umiddelbart uden for gravegrænsen vil lette arbejdet i forhold
til gravningen i det relative snævre graveområde, og muligheden for
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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at anvende overjorden i samme område som bidrag til opbygning af
den sydlige 1:10 vil være en væsentlig forbedring i forhold til den
meget svingende overjordsmægtighed inden for graveområdet”.
Region Midtjyllands vurdering
Grusgravområdet er beliggende i et område med særlige
drikkevandsinteresser.
Indvindingsboringer til 3 almene vandforsyninger ligger ca. 2002000m fra graveområdet. Der er tale om henholdsvis Gl. Hørning,
Jeksen og Mesing vandværker.
Den naturlige terrænkote ligger omkring kote 95-105.
Området ligger i grundvandsskel med ukendt afstrømning. Grundvandspotentialet er i kote ca. 52,5.
Af boringerne (DGU nr. 88.847, 98.844 og 98.759), der er beliggende
250m nord, 100m sydvest og 500m nordøst for graveområdet,
fremgår det, at der indvindes fra sandlag, henholdsvis 58-76, 61,567,5 og 24-27 meter under terræn. Sandlagene er dækket af
(moræne)lerlag af varierende mægtigheder (2-30 meter).
Generelt er der tale om et særligt drikkevandsområde med en ringe
beskyttelse af grundvandet. Imidlertid vurderes det, at det ansøgte
ikke giver anledning til øget risiko for forurening af grundvandet, da
området hvorfra man ønsker at tilføre overjorden ligger umiddelbart
op til graveområdet. Jordtyper, og hermed jordens geologiske og
kemiske sammensætning, vurderes at være den samme som den
overjord der i forvejen findes i graveområdet, og som anvendes til
retablering efter gravning.
Med vilkår om orientering om nærmere tidsplan for neddozning,
sikres det, at der kan føres tilsyn med at dispensationens vilkår
overholdes.
Dispensation og vilkår til modtagelse af overjord
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation til anvendelse af
overjord fra en 50 meter bred zone på matrikel 8b Stilling,
Skanderborg Jorder til neddozning i graveområdet på matrikel 7p
Jeksen By.
Denne dispensation gælder inden for samme tidsperiode som den
gældende råstofindvinding og efterbehandlingsperiode.
Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår
til dispensationen.
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1. Senest 4 uger før neddozning påbegyndes skal regionen
kontaktes, med henblik på regionens tilsyn med arbejdet.
2. Der må kun tilføres jord til grusgraven fra den angivne område
på matrikel 8b Stilling, Skanderborg Jorder, se kortbilag.
3. Jorden må kun modtages inden for det indrammede område
vist på kortet på sidste side.
4. I forbindelse med Region Midtjyllands tilsyn kan der ved
mistanke om forurening i fyldjorden udtages jordprøver til
analyse for dispensationsindehavers regning. Der kan
maksimalt udtages 10 jordprøver pr. år for
dispensationsindehavers regning. Skal der udtages flere, vil
det blive på Region Midtjyllands regning.
5. Når grusgraven er ubemandet, skal den være lukket med bom
eller lignende, således at det ikke er muligt for
uvedkommende at læsse jord af.
6. Såfremt vilkårene for modtagelse af overjord ikke overholdes
kan dispensationen ophæves.
7. Region Midtjylland kan ændre foranstående vilkår, hvis det
vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurenet
jord i grusgraven.
I øvrigt
Der gøres opmærksom på, at indehaveren af dispensationen er
ansvarlig for, at fyldjorden ikke indeholder fremmedlegemer eller er
forurenet. Jordens indhold af forureningskomponenter må ikke
overskride Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.
Denne dispensation i henhold til § 52 i jordforureningsloven
tilsidesætter ikke anden lovgivning på området, herunder planloven,
Naturbeskyttelsesloven, regler om anmeldepligtig flytning af jord jf.
jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 1479 af 12/12 2007)
m.v..
Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil snarest blive offentliggjort på internettet på Region
Midtjyllands Hjemmeside.
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
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pågældende.
Klage indgives skriftligt til:
Regionsrådet,
Regionshuset,
Skottenborg 26,
8800 Viborg
Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.
De vil få besked umiddelbart efter klagefristens udløb om der er
kommet klager eller ej.
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Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.
Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen

Kopi af dette brev er sendt til:
- Skanderborg Kommune, att.: Peter Frieboe,
Peter.Frieboe@skanderborg.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (e-mail:midt@sst.dk)
- Naturstyrelsen Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing
(e-mail:ves@nst.dk)
- Jeksen Vandværk, Lars Riis Jensen, lars@smkl.dk
- Mesing Vandværk, Egon Andersen, mesing@mail.dk
- Gl. Hørning Vandværk, glhv@mail.tele.dk
- Enkeltvindere:
Erik Vangsø Nielsen, Gl. Randersvej 29, Stilling, 8660 Skanderborg
Tage Jeppesen, Randersvej 78, Stilling, 8660 Skanderborg
Henrik Overgaard, Randersvej 91, Jeksen, 8362 Hørning
Lene Christensen, Randersvej 93, Jeksen, 8362 Hørning
Peter Jacob Lemvigh, Randersvej 95, Jeksen, 8362 Hørning
Flemming Hjorth, Randersvej 91A, Jeksen, 8362 Hørning
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