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Afgørelse
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på del af
matrikel nr. 1b, Mattrup Ladegård, Klovborg, som ligger inden for
Råstofgraveområde - Krondal.
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".
Via mail fra Ikast-Brande Kommune har Region Midtjylland den 15.
marts 2010 modtaget en ansøgning om dispensation til at modtage
ren jord på ovennævnte matrikel.
Der ønskes en dispensation til at modtage op til 200.000 m3 rent
jord.
Råstofgraven i Råstofgraveområde-Krondal er omfattet af
råstofindvindingstilladelser med j. nr.: 8-70-3-625-1-93 og 8-70-3625-1-03 fra Vejle Amt.

Udtalelse i Sagen
Ikast-Brande Kommune har med notat af 15. marts 2010 udtalt
følgende vedrørende grundvands- og vandforsyningsforhold i relation
til returjord på matr. nr. 1b, Mattrup Ladegård, Klovborg:
” Grusgraven ligger på ovennævnte adresse på matr. nr.: 1b Mattrup
Ladegård, Klovborg
Grusgraven ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men
udenfor indvindingsopland til almene vandværker.
Det skal bemærkes, at Krondal Vandværk er nedlagt, så der er ikke
indvindingsinteresser for alment vandværk i området. Vandværket er
nedlagt siden Vejle Amt meddelte returjordsdispensationen dateret
15. september 2006 til at modtage de 150.000 m3 returjord til
råstofgraven.
Naboejendommen Matrupladegårdvej 20 har egen drikkevandsboring,
der er placeret i en afstand af ca. 160 meter øst fra råstofgraven.
Boringen DGU. nr. 96.1623 og 96. 1506 er aktiv markvandingsboringer, hvor der er tilladelse til at indvinde hhv. 26.000 m3 og
22.000 m3. Boringen 96.1623 er filtersat med filtertop 51 meter
under terræn.
Området er morænelandskab fra Weichsel istiden ifølge Per Smeds
Kort. Den øverste del af den geologiske lagfølge er præget af i form
af sandaflejringer. Idet der er tale om moræneaflejringer er der flere
steder terrænnære lag af moræneler, der dog ikke danner et
sammenhængende lag i området.
Grundvandmagasinet, hvorfra der kan indvindes grundvand, ligger
ca. 30 - 40 meter under terræn - jf. de nærliggende boringer.
Grundvandets strømningsretning er nordøstlig ifølge potentialkort.
Der er således en meget stor umættet zone på 20 - 30 meter på det
areal, hvor returjorden ønskes indbygget, når den umættede zone
regnes fra grusgravens bund. Dette medfører, at der er god
mulighed for nedbrydning af eventuelle forurenende stoffer i den
tilførte returjord.
Ifølge Vejle Amts sårbarhedskortlægning har grundvandsmagasinet
stor sårbarhed i relation til jordens nitratreduktion. Sårbarheden
overfor andre overfladepåvirkninger vurderes derimod at være
lille på grund af den store umættede zone.
Samtlige boringer i området er placeret sideværts grundvandets
strømningsretning i forhold til råstofgraven.
Indvinding af markvand fra de nævnte boringer vurderes ikke at
ændre grundvandets strømning væsentligt, idet boringernes
influensradius anslås til at være omkring 50 meter.
Det vurderes, at det er miljømæssigt forsvarligt at indbygge rent
returjord i råstofgraven.
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Den ansøgte mængde på 200.000 m3 forekommer relativt stor for et
ca. 13.000 m2 stort areal. Råstofgraven reetableres højest til den
oprindelige terræn kote. Derudover kan tilførslen af ren returjord
fra tidligere landbrugsarealer til råstofgraven anbefales.
Ikast-Brande Kommune fører et effektiv tilsyn med jordflytninger i
god dialog med indvindere og vognmænd.”

Region Midtjyllands vurdering
Grusgraven ligger i inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er ejendomme omkring grusgraven med egen
vandforsyning.
Jordlagene i området består overvejende af kvartære smeltevandsaflejringer, hovedsageligt i form af sand, der i området øst for
grusgraven er overlejret af 5-10 meter moræneler – jf. foranstående
redegørelse fra Ikast-Brande Kommune.
Der er 15-20 meter til grundvandet (øvre grundvandsspejl), der
strømmer mod øst og nordøst.
Region Midtjylland vurderer, at såfremt der sker en forurening i
råstofgraven, vil der være en risiko for forurening af
grundvandsmagasinet i OSD-området og i vandforsyningsboringerne
på Matrupladegårdvej 11 og 20.
På baggrund af foranstående kan Region Midtjylland kan derfor ikke
dispensere fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven.

Regionen vil dog – i lighed med afgørelse af 7. september 2005 fra
Vejle Amt – som udgangspunkt være indstillet på, at tillade
enkeltpartier fra konkrete udstykninger af landbrugsjord, der tages
ud af omdrift. Der skal være tale om store jordpartier (i omegnen af
1.000 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

Klagen skal være modtaget i regionen senest den 22. maj 2010.
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Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen
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Lars Kristiansen

Kopi via e-mail til:
• Ikast-Brande Kommune, Miljøafdelingen, Centerparken 1,
7330 Brande
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
• Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
• MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing

