Regionshuset
Viborg
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
afdelingsmail@regionmidtjylland.dk
www.regionmidtjylland.dk

COLAS DANMARK A/S
Industrivej 27,
8800 Viborg
Att.:Claus Thorup

Dato 4. juni 2010
Lars Kristiansen

Dispensation til at modtage uforurenet jord - fra et konkret
projekt - i grusgrav på matrikel nr. 5b, Hvirring By, Hvirring i
Hedensted Kommune

Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed tilladelse på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 5b, Hvirring By, Hvirring som ligger inden for RåstofgraveområdeNim på adressen Jydevej 2, 8700 Horsens.
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 mail af den 20. maj 2010 sendt en
dispensationsansøgning til Region Midtjylland.
Der ønskes modtaget 3.000 m3 ren muldjord og råjord fra
udstykning Galgehøj Etape II, Stenballe, 8700 Horsens.
Overskudsjorden skal anvendes til at efterbehandle udgravede
arealer i grusgraven – primært skråninger i den vestlige del af
grusgraven.
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Råstofgraven på Jydevej 2 er omfattet af indvindingstilladelse med sags
nr. 1209349\RG-627-000015 af 28. juni 2007 fra Hedensted Kommune.
Udtalelse i Sagen.
Ansøgningen har været forelagt Horsens Kommune, der via mail den
10. maj 2010 udtaler følgende:
” Området udgør en del af Lokalplan 237 - Boliger, Galgehøj (Horsens
Kommune). Der er ikke registreret nogle forureninger på arealet og vi
har udtaget området af områdeklassificering. Dvs. det forventes ikke at
området er lettere forurenet. Udtagelsen fra områdeklassificerigen er
sket med baggrunden i kommunens eksisterende kendskab til de
enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af
arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning,
opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling,
kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata.”
Ansøgningen har ligeledes været forelagt Hedensted Kommune, der via
mail den 21. maj 2010 udtaler bl.a. følgende:
” Grusgraven ligger i OSD-område og er omkranset af indvindingsoplande
til Horsens og Hedensted. Der er ikke noget i efterbehandlingsplanen, som
gør at det skulle være nødvendigt at tilføre ekstra jord. Umiddelbart
vurderes ikke at det er en god idé at give dispensation fra JFL § 52, dels
på grund af OSD-status og nærhed med indvindingsoplande og dels fordi
det ikke er nødvendigt af hensyn til efterbehandlingen.”

Region Midtjyllands vurdering.
Grundvandsspejlet på det aktuelle areal ligger 25-30 meter under
terræn og har en sydlig strømningsretning.
Hele graveområdet ved Nim ligger i et sårbart drikkevandsområde, og
en række vandforsyninger henter drikkevandet i området.
Området er derfor ikke egnet til modtagelse af fyldjord.
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. nr. 5b, Hvirring By, Hvirring i Hedensted
Kommune.
Der må kun modtages overjord fra adressen Galgehøj, Stensballe, 8830
Horsens i Horsens Kommune fra følgende matrikler (alle Meldrup by,
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Vær): 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar, 3as,
3at, 3au, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3aæ samt en del af 3m.
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 med
sags nr. 1209349\RG-627-000015 af 28. juni 2007 fra Hedensted
Kommune.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår til
dispensationen:
1) Jorden må modtages inden for det markerede område i form af
skravering på vedlagte kortbilag – dateret den 26. 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) Colas Danmark A/S skal i forbindelse med projektet dokumentere, at
det alene er jorden fra det aktuelle område, der bliver deponeret i
grusgraven.
Dokumentation af jordtransport og deponering skal udarbejdes af et
uvildigt firma, der skal udføre tilsyn på opgravningslokaliteten og i
grusgraven mindst to gange i forbindelse med transporten og
umiddelbart efter modtagelsen er afsluttet. Notat over de udførte tilsyn
indeholdende foto, skal fremsendes til regionen umiddelbart efter
projektets afslutning.
4) 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.

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:

Side 3

Regionsrådet,
Regionshuset,
Skottenborg 26,
8800 Viborg
Klagen skal være modtaget i regionen senest den 3. juli 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.
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Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen

Lars Kristiansen
Geolog

Kopi af dette brev er sendt til:
• Colas Danmark A/S, Att.:Fabriksleder Otto Pedersen, Sletkærvej
24, Nim 8700 Horsens
• Hans Dammand, Jydevej 2, 8762 Flemming
• Mia Rasmussen og Jørgen Hansen, Nr. Snedevej 106, 8762
Flemming
• Niels B. Petersen, Nr. Snedevej 108, 8762 Flemming
• Mary og Jacob Truelsen, Nr. Snedevej 110, 8762 Flemming
Og via mail sendt til
• Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling, Byg & Miljø, Tjørnevej 6,
7171 Uldum
• Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg
• Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
• MiljøCenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
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COLAS Grusgrav
Jydevej 2, Nim,
8700 Horsens
Matr. nr. 5b, Hvirring by,
Hvirring
Hedensted Kommune

Dato: 26. maj 2010
Jour. nr. 1-50-71-44-07

