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Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage fyldjord i
grusgrav på matrikel nr. 7a, Jeksen by, Adslev
(J. nr. 1-50-71-43-07)

Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 7a, Jeksen by, Adslev.
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".
Nymølle Stenindustrier A/S har med brev af 14. juli 2007 søgt om
dispensation fra forbudet vedrørende råstofgraven omfattet at
indvindingstilladelse fra Århus Amt – jf. j. nr.: 8-70-31-715-1-91.
Ansøgningen har været forelagt Skanderborg Kommune, der med
brev af 1. august 2007 udtaler:
” Af sagsmaterialet i E-arkiv bl.a. følgende:
•
I henhold til efterbehandlingsplanen skal området
efterbehandles til landbrugsmæssig udnyttelse, bl.a. med
skråninger ikke stejlere end 1:5,
•
I henhold til tilsynsnotat af 7. juli 2004 er efterbehandlingen
udført som aftalt, og efterfølgende godkendt.
•
Der har tidligere været tilført fyld til grusgraven ifm. den
oprindelige gravetilladelse. Ved det senere generelle forbud
mod dette, anlagde ejeren en erstatningssag som blev ført
helt til højesteret (udskrift vedlægges). Af sagens præmisser
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fremgår det, at tilførte fyldjord var forurenet samt at
gravearealet ligger I et grundvandsdannende opland til Jeksen
Vandværk, med hvilken begrundelse Århus Amt tidligere
havde meddelt afslag på dispensation for forbudet mod
tilførsel af fyldjord.
På dette grundlag kan Skanderborg Kommune ikke anbefale, der
meddeles tilladelse til det ansøgte.”
Såfremt der sker en forurening i råstofgraven, er der således risiko
for forurening af grundvandet i det grundvandsdannende opland til
Jeksen Vandværk, og derfor kan Region Midtjylland ikke dispensere
fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven.

Side 2

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.

Med venlig hilsen

Lars Kristiansen

Kopi via e-mail til:
• Skanderborg Kommune, Natur og Miljø, Adelgade 44, 8660
Skanderborg. (Sagsnr.: 07/31175)
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstutionen Midtjylland, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg
• Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
• MiljøCenter Århus, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg

