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Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 4a, Rævind Hede, Tårup, som ligger inden for Råstofgraveområde
- Dalgas Plantage.
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".
De har med brev af 5. maj 2009 sendt en dispensationsansøgning til
Viborg Kommune – som via mail af 13. maj 2009 – har videresendt
Deres ansøgning om dispensation fra forbudet.
Råstofgraven i Dalgas Plantage er omfattet af indvindingstilladelse af
21. november 2008 fra Viborg Kommune – jf. sagsnr. 2008/38409
Udtalelse i Sagen.
Ansøgningen har været forelagt Viborg Kommune, der med mail af
16. juni 2009 udtaler:
” Graveområdet er udlagt i et område med "drikkevandsinteresser".
Grundvandet i området findes ca. 5 m under terræn (ca. kote 8).
Strømningsretningen er nordøst - nordvest.
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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.”
Region Midtjyllands vurdering.
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.
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 de
private vandforsyninger, som ligger på nordsiden af Skivevej – dvs.
adresserne Skivevej 250, Skivevej 252, Skivevej 256A og Skivevej
256B – jf. vedhæftede kortbilag.
På baggrund af foranstående kan Region Midtjylland kan derfor ikke
dispensere fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven.
Regionen vil dog være indstillet på, at tillade enkeltpartier fra
konkrete udstykninger af landbrugsjord, der tages ud af omdrift. Der
skal være tale om store jordpartier (ca. 5.000 m3 eller mere), hvor
leverancen sker i en kort periode og af den samme leverandør. Der
skal søges om dispensation i hvert enkelt tilfælde, og der må
påregnes en sagsbehandlingstid på op til 1 måned.

Klagevejledning.
Afgørelsen efter Jordforureningsloven kan påklages til Miljøstyrelsen
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
Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Side 2

Med venlig hilsen

Lars Kristiansen

Kopi via e-mail til:
• Viborg Kommune, Miljøforvaltningen, Søvej 2, 8800 Viborg
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
• Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
• MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing
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