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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. 42b, Kibæk By, Assing, som ligger inden for
Råstofgraveområde - Momhøj.
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 brev af 28. april 2010 har Region Midtjylland modtaget en
ansøgning om dispensation til at modtage ren jord på ovennævnte
matrikel.
Der ønskes modtaget op til 6.000 m3 råjord fra matrikel 7000av,
Assing By, Assing, som ligger på adressen Velhustedvej 35, 6933
Kibæk.
Råstofgraven i Råstofgraveområde-Momhøj er omfattet af
råstofindvindingstilladelser med j. nr.: 8-70-3-685-1-99, 8-70-3-6852-03 og 8-70-3-685-1-05 fra Ringkjøbing Amt.
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Udtalelse i sagen
Herning Kommune har med mail af 10. september 2010 udtalt
følgende vedrørende grundvands- og vandforsyningsforhold i relation
til returjord på matr. nr. 42b, Kibæk By, Assing:
”I forhold til det kendskab kommunen har på nuværende tidspunkt
ligger arealet i OSD-område. Det er desuden udpeget som et
nitratfølsomt område, dvs. med en begrænset naturlig beskyttelse.
De boringer, der ligger i nærområdet viser sand og siltlag til stor
dybde. Herning Kommune vurderer på grundlag af den nuværende
viden, at grundvandsmagasinet er sårbart.
Miljøcenter Ringkøbing er aktuelt ved at kortlægge hele området ved
Kibæk i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Man laver netop i disse dage geofysiske undersøgelser, som bliver
tolket i løbet af de kommende måneder. Det er muligt, at resultatet
af disse undersøgelser og af den efterfølgende kortlægning ændrer på
den basisviden, der ligger til grund for udpegningen af det
nitratfølsomme område og af OSD-området.”

Region Midtjyllands vurdering
Grusgraven ligger i et område med særlige drikkevands-interesser
(OSD).
Jordlagene i området består overvejende af sand til en varierende
dybde; men oftest mere end 20 m. Sandaflejringerne er beskrevet
både kvartære smeltevands-aflejringer og tertiært kvartssand og
glimmersand - jf. også foranstående redegørelse fra Herning
Kommune.
Grundvandsspejlet ligger i kote ca. 40 og grundvandet strømmer mod
syd.
Region Midtjylland vurderer, at såfremt der sker en forurening i
råstofgraven, vil der være en risiko for forurening af
grundvandsmagasinet i OSD-området.
På baggrund af foranstående kan Region Midtjylland kan derfor ikke
dispensere fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven.
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
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Klagen skal være modtaget i regionen senest den 13. oktober 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:
• Herning Kommune, Teknik og Miljø, Torvet, 7400 Herning
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
• MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing
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