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Dato 19. juli 2007

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage fyldjord i
grusgrav på matrikel nr. 1, Hjortsballe by, Them
(J. nr. 1-50-71-22-07)

Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 1, Hjortsballe by, Them.
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 14. juni 2007 søgt om dispensation fra forbudet
vedrørende råstofgraven omfattet at indvindingstilladelse fra Århus
Amt – jf. j. nr. 8-70-31-749-2-01 og 8-70-31-749-1-02.
Ansøgningen har været forelagt Silkeborg Kommune, der med mail af
5. juli 2007 udtaler:
”Af Regionplanen fremgår det, at der som hovedregel ikke gives
tilladelse til efterbehandling af råstofgrave i OSD. OSD Asklev er i
Regionplanen udpeget som et sårbart OSD. Med baggrund i
Regionplanen og OSD’s sårbarhed kan Silkeborg Kommune derfor
ikke anbefale at grusgraven efterbehandles.”
Såfremt der sker en forurening i råstofgraven, er der således risiko
for forurening af det sårbare grundvandsmagasin, og Region
Midtjylland kan derfor ikke dispensere fra forbudet mod at tilføre jord
til råstofgraven.
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Side 1

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, der fremsender
klagen til behandling hos klagemyndigheden.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Side 2

Med venlig hilsen

Lars Kristiansen

Kopi via e-mail til:
• Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstutionen Midtjylland, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg
• Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
• MiljøCenter Århus, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg

