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Dispensation til modtagelse af jord i tidligere grusgrav på
Gammelsøvej ved Ormslev

sagstitel: RU-JR, Modtagelse af jord i
tidligere råstofgrav på Gammelsøvej,

Nymølle Stenindustri A/S har den 30. juni 2009 fået en tilladelse af
Aarhus Kommune efter planlovens § 35 til opfyldning af nogle arealer
på Gammelsøvej ved Ormslev.
Et af arealerne er en tidligere grusgrav, der har været omfattet af
råstofloven. Det indebærer, at det er forbudt at modtage jord med
mindre, der er givet dispensation efter jordforureningslovens § 52.
Jorden ønskes udlagt på matr.nr. 8e Åbo By, Ormslev. Jorden
stammer fra en del af Gunnar Clausens Vej 20-20 i Viby, der ikke
tidligere har været bebygget eller benyttet. Der er ikke konstateret
jordforurening i 20 jordprøver udtaget i dybden 0-70 cm u.t. Perioden
for modtagelse er så hurtigt som muligt og frem til ca. 31. december
2011.

Region Midtjyllands vurdering
Det tidligere grusgravsområde ligger i et drikkevandsområde.
Grusgraven er derfor ikke egnet til modtagelse af fyldjord.
I det konkrete tilfælde er der ikke mistanke om, at jorden fra det
tidligere ubenyttede areal er forurenet.

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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Side 1

Afgørelse og vilkår
Region Midtjylland giver dispensation efter jordforureningslovens § 52
stk. 3 til modtagelse af jord på matr.nr. 8e Åbo By, Ormslev.
Der må kun modtages jord fra det areal af Gunnar Clausens Vej 20,
hvor der skal ske udgravning til nyt lager. Dispensationen vil blive
ophævet, hvis der modtages jord fra andre lokaliteter end Gunnar
Clausens Vej 20.
Jorden skal anvendes til opfyldning efter de retningsliner, der er
meddelt af Aarhus Kommune.
Når pladsen ikke er bemandet, skal den være afspærret, så der ikke er
mulighed for aflæsning af jord.
Dispensationen er gældende frem til 31. december 2011.
Når jordtransporten er afsluttet, skal der sendes oplysning til Region
Midtjylland om den samlede jordmængde.

Klagevejledning
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. Klage
indgives skriftligt til regionen, der fremsender klagen til behandling
hos Miljøklagenævnet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt
inden 12 måneder efter afgørelsen er truffet.
Med venlig hilsen

Frede Busk Sørensen
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