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Dispensation til at modtage uforurenet jord - fra et konkret
projekt- i grusgrav på matrikel nr. 10a, Batum by, Rødding i
Viborg Kommune

Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed tilladelse på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 10a, som ligger inden for Råstofgraveområde-Rødding på
adressen Røddingvej 24, 8830 Tjele.
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 på med brev dateret den 6. maj 2010 sendt en
dispensationsansøgning til Region Midtjylland.
Der ønskes modtaget 2.700 m3 ren muldjord og råjord fra
Ingstrupvej på matrikel 21 h, Rødding By, Rødding, som ligger i den
sydøstlige del af Rødding på adressen Ingstrupvej 53, Rødding, 8830
Tjele.

Lars Kristiansen
Tel. +45 8728 5193
Lars.Kristiansen@ru.rm.dk
J. nr.: 1-50-71-12-08

Side 1

Råstofgraven på Røddingvej 24 er omfattet at indvindingstilladelser
fra Viborg Amt – jf. j. nr. 8-70-3-789-2-03 og fra Viborg Kommune –
jf. sagsnr. 2007/12794.
Udtalelse i Sagen.
Ansøgningen har været forelagt Viborg Kommune, der via mail den
10. maj 2010 udtaler følgende:
” Der er tale om en udstykning fra en tidligere landbrugsejendom, og
Viborg Kommune vurderer, at der i forbindelse med den kommende
byggemodning, vil blive et behov for at bortskaffe ren landbrugsjord/
råjord, som vil være velegnet at tilføre en tidligere råstofgrav, og vi
finder ikke anledning til at kræve analyser af jorden.”
Side 2

Viborg Kommune har tidligere – via mail den 6. oktober 2009 - udtalt
sig i forbindelse med en ansøgning om en generel dispensation til at
modtage jord i grusgraven:
”Regionen har ved mail af den 25-8-2009 bedt Viborg Kommune om
en udtalelse vedrørende en ansøgning fra Gert Vester om at måtte
modtage ren jord i råstofgraven på ejendommen Røddingvej 24.
Kommunen har allerede den 26-6-2009 udtalt sig om
drikkevandsinteresserne i området, set i forhold til deponering af jord
i råstofgraven. Kommunen udtalte sig således:
"Grundvandet findes fra omkring kote 20, eller ca. 20 meter under
grusgravens bund og ned til ca. kote -30. Strømningsretningen er i
en nordvestlig retning mod Nørremølle Å. Grundvandsmagasinet er
sand med indslag af silt- og lerlag.
Flere ejendomme 500 – 1000 m nedstrøms grusgraven har egen
indvinding af drikkevand. Der foreligger generelt ikke boreoplysninger
for de pågældende indvindinger. Ingen fællesvandværker indvinder
vand nedstrøms grusgraven.
Samlet vurderes, at grundvandet under og nedstrøms grusgraven vil
være truet af forurening, hvis der deponeres forurenet jord, specielt
jord forurenet med tungt nedbrydelige stoffer som f.eks. BAM eller
chlorerede opløsningsmidler. Deponering af ”ren jord” med Mindre
partier jord med en svag forurening af letnedbrydelige stoffer
vurderes ikke at udgøre nogen risiko for grundvandet eller de private
vandindvindinger nedstrøms."
Der er ikke siden fremkommet ny viden om drikkevandsinteresserne i
området, og som følge deraf er den tidligere udtalelse også
kommunens vurderind d.d.

Ansøger pointerer i den nye dispensationsansøgning, at der kun er
tale om modtagelse af REN jord. Som det fremgår af kommunens
udtalelse, er deponering af REN jord det pågældende sted efter
kommunens vurdering ikke et problem for drikkekvandet, og
kommune har derfor ingen indvendinger mod en evt. dispensation på
vilkår der SIKRER at den deponerede jord ER ren.”

Region Midtjyllands vurdering.
Grusgraven ligger inden for et område med drikkevandsinteresser
(OD). Grundvandet findes i kote ca. 20 og har en strømningsretning
mod vest og nordvest mod Nørremølle Å.
Region Midtjylland vurderer, at såfremt der sker en forurening i
råstofgraven, vil der være en risiko for forurening af
grundvandsmagasinet nedstrøm for grusgraven. Og dermed de
private vandforsyninger, som ligger på vestsiden af Røddingvej – dvs.
adresserne Røddingvej 21, Røddingvej 22, Røddingvej 25 og
Røddingvej 31.
Da der imidlertid er tale om et konkret enkelt parti jord, som er
beskrevet som intakt råjord og derfor vurderet til at være uforurenet,
kan Region Midtjylland derfor dispensere fra forbudet mod at tilføre
jord til råstofgraven i dette konkrete tilfælde.

Dispensation og vilkår til modtagelse af fyldjord
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation til modtagelse af
uforurenet jord på matr.nr. 10a, Batum by, Rødding i Viborg
Kommune.
Der må kun modtages overjord fra matr. 21 h, Rødding By, Rødding
på adressen Ingstrupvej 53, Rødding, 8830 Tjele i Viborg Kommune.
Denne dispensation gælder indtil 1. oktober 2010.
Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52 stk. 3.
Jorden skal anvendes til efterbehandling i overensstemmelse med
gældende efterbehandlingsvilkår – jf. råstofindvindingstilladelse j. nr.
8-70-3-789-2-03 fra Viborg Amt og sags nr. 2007/12794 af 12.
februar 2007 fra Viborg Kommune.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår
til dispensationen:

Side 3

1) Jorden må modtages inden for det markerede område i form af
skravering på vedlagte kortbilag – dateret den 11. maj 2010.
2) Når grusgraven er ubemandet, skal adgangsveje være lukket med
bom eller lignende, således at det ikke er muligt for uvedkommende
at læsse jord af.
3) Der skal senest den 1. marts 2011 indsendes en oversigt over den
eksakte mængde modtagne fyldjord til Region Midtjylland, Jord &
Råstoffer, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
Indberetningsskema (skemaet "Indberetning af modtaget fyldjord")
er vedlagt. Ekstra skemaer kan hentes på Region Midtjyllands
hjemmeside på Internettet.
Side 4

Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil snarest blive offentliggjort på Internettet på Region
Midtjyllands Internet hjemmeside.
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 15. juni 2010.
Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.
De vil få besked umiddelbart efter klagefristens udløb om der er
kommet klager eller ej.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være
anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Kopi af dette brev er sendt til:
• Sønderupgaard Slagtesvin, Sønderupvej 8, 8830 Tjele (vedr.
adressen Røddingvej 21)
• Bernd-Erich Gerth, Vansøgårdvej 14, 8830 Tjele (vedr.
adressen Røddingvej 22)

•
•

Lena & Poul Erik Hagelskjær Kristensen, Røddingvej 25, 8830 Tjele
Anne Marie Vandborg Rasmussen & Evald Thorsgaard,
Røddingvej 31, 8830 Tjele

Og via mail sendt 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

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

Lars Kristiansen
Geolog
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Vester`s Grusgrav ApS
Røddingvej 24

Dato: 11 maj 2010
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