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Dato 23. november 2010

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage ren jord i
grusgrav tilhørende BG-Stone A/S på Herningvej, 8800 Viborg
på en del af matr. nr.: 1p og 3m Fallesgårde, Dollerup, i Viborg
Kommune

Afgørelse
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på del af
matrikel nr. 1p og 3m, Fallesgårde, Dollerup, som ligger inden for
Råstofgraveområde – Skelhøje N.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52, i Jordforureningsloven.
Sagens baggrund
Efter § 52 i Lov om forurenet jord er det forbudt at tilføre såvel
forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave.
Regionsrådet kan efter lovens § 52, stk. 2, nr. 3 meddele
dispensationen såfremt,
"der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller
af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn
ikke taler imod".
Med mail af 4. oktober 2010 har Region Midtjylland modtaget kopi af
råstofindvindingstilladelse (Sagsnr. 2009/44840) fra Viborg kommune
på ovennævnte matrikler. Af denne tilladelse fremgår, at der også
søges om dispensation til at modtage ren jord på samme matrikler.
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Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor store mængder returjord der
ønskes modtaget; men skal erstatte en gældende dispensation på
genbo matriklen (1 k, Fallesgårde, Dollerup), som de seneste 3 år har
modtaget 10.000 m3, 70.000 m3 og 50.000 m3 rent jord. Den
gældende dispensation er givet af Viborg Amt den 4. september 1997
(j.nr.: 8-76-6-791-1-97), med hjemmel i jordforureningslovens § 52,
stk.2, nr. 1, og forlænget indtil 31. august 2013 med en afgørelse af
16. august 2006 fra Viborg Amt (j. nr.: 8-76-6-791-1-06) også med
hjemmel i jordforureningslovens § 52.
Udtalelse i sagen
Viborg Kommune har med mail af 1. november 2010 udtalt følgende
vedrørende grundvands- og vandforsyningsforhold i relation til
returjord på matr. nr. 1p og 3m, Fallesgårde, Dollerup:
” "Undergrunden i området består af sand/grus til meget stor dybde.
Undersøgelser udført af Miljøcenter Ringkøbing har fornyligt påvist et
særligt stort grundvandsreservoir som strækker sig fra syd under
Fallesgårde og videre mod nord op under Finderup og Ravnstrup.
Grundvandet findes 30 - 35 m under terræn. Strømningsretningen er
mod nordøst mod Hald Sø.
Umiddelbart nord for Fallesgårde er området udlagt som "område
med særlige drikkevandsinteresser" (OSD). Området er tænkt som en
fremtidig kildeplads for Viborg Vand. Aktuelt indvindes der drikkevand
på flere ejendomme omkring og nedstrøms grusgraven.
En eventuel forurening fra grusgraven kan påvirke de lokale
vandindvindinger og grundvandsressourcerne i OSD."
Region Midtjyllands vurdering
Grusgraven ligger i et område med drikkevands-interesser (OD), og
ligger i nærheden af områder med særlige drikkevands-interesser
(OSD).
Jordlagene i området består overvejende af sand til en varierende
dybde; men oftest mere end 40 -50 m. Sandaflejringerne er
beskrevet som kvartære smeltevandsaflejringer, som kan have større
eller mindre indhold af grus og silt - jf. også foranstående redegørelse
fra Viborg Kommune.
Grundvandsspejlet ligger i kote ca. 42-45 og grundvandet strømmer i
en østlig retning.
Region Midtjylland vurderer, at såfremt der sker en forurening i
råstofgraven, vil der være en risiko for forurening af grundvandsmagasinet i nærliggende OSD-område.
På baggrund af foranstående kan Region Midtjylland kan derfor ikke
dispensere fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven.
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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 den
pågældende. Klage indgives skriftligt til:
Regionsrådet,
Regionshuset,
Skottenborg 26,
8800 Viborg
Klagen skal være modtaget i regionen senest den 22. december
2010.
Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

Lars Kristiansen

Kopi via e-mail til:
• Viborg Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri, Sct. Mogensgade 3,
8800 Viborg. viborg@viborg.dk
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. midt@sst.dk
• MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing.
post@rin.mim.dk
• BG-Stone A/S, Tingvej 11, 8800 Viborg. bgstone@bgstone.dk
• Rishøjgård A/S, v. Christian Nors, Guldborgvej 12 D, 8800
Viborg. cn@nors.dk
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