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Afgørelse
Region Midtjylland meddeler hermed tilladelse på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på
matrikel nr. 5c a, Sønderhede, Sevel som ligger inden for
Råstofgraveområde-Herrup på adressen Viborgvej 313, 7830
Vinderup.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52, i Jordforureningsloven.
Sagens baggrund
De har med mail af bl.a. den 16. november 2009 søgt Region
Midtjylland om dispensation til at modtage ren jord på ovennævnte
matrikel.
Ansøgningen om at modtage ren jord skal ses i sammenhæng med
en gældende tilladelse fra Holstebro Kommune til råstofindvinding på
samme ejendom – jf. sags nr.:023675-2008.
Der ønskes en dispensation til at modtage op til ½ mio. m3 rent jord i
løbet af en 5-årig periode. Jorden placeres på matriklen som vist på
medsendte kort i varierende tykkelse fra 1 – 6 m. Formålet med
opfyldningen er at skabe flade skråningsanlæg for at lette den
landbrugsmæssige drift.
Udtalelse i sagen
Holstebro Kommune har med mail af 17. november 2009 udtalt
følgende vedrørende grundvandsfohold i relation til returjord på matr.
nr. 5c, Sønderhede, Sevel:
” Det ansøgte areal ligger udenfor område med særlige
drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsopland,
indvindingsopland til vandværk og hygiejnezone for
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vandværksboringer.
Da der på baggrund af ovennævnte ikke umiddelbart er en risiko for
forurening af drikkevand til vandværker og arealerne ligger udenfor
kommende indsatsplaner for vandværker har jeg ingen bemærkninger til
det ansøgte.”

Vurdering af risiko for forurening af drikkevandsforsyningsanlæg
Region Midtjylland har vurderet ansøgningen i forhold til
grundvandsressourcen og den aktuelle vandindvinding i området.
Grusgraven ligger inden for et område med drikkevandsinteresser
(OD); men uden for område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD).
Jordlagene i området består hovedsagelig af sand og grus til en dybde af
ca. 20 meter under terræn. Herunder findes varierende lag af silt og
moræneler i den næste snes meter. Herunder findes varrierende tykkelser
af silt og sand
Der er ca. 20 meter til grundvandet, der strømmer i nordlig retning.
De sand- og gruslag der kan blive påvirket af det ansøgte, vurderes
ikke at have betydning for eksisterende og for en fremtidig
indvinding af drikkevand.
Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke giver anledning til risiko for
forurening af grundvandet.

Dispensation og vilkår til modtagelse af fyldjord
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation til modtagelse af
op til ½ mio m3 uforurenet jord på matrikel nr. 5c a, Sønderhede,
Sevel i Holstebro Kommune.

Denne dispensation gælder indtil 1. september 2019. (Dvs. samme
tidsperiode som den gældende råstofindvindingstilladelse).
Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår til
dispensationen.
1) Der må kun tilføres uforurenet jord. Der må ikke modtages
restprodukter eller andet affald og jorden må ikke indeholde
byggeaffald eller andre fremmedlegemer f.eks. asfalt, slagge,
træ, plastik m.v.
2) Jorden må modtages på den del af matr.nr. nr. 5c, Sønderhede,
Sevel, som er markeret på vedlagte kortbilag – dateret den 29.
april 2010.
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3) Der må ikke modtages jord fra kortlagte ejendomme
medmindre jordtransporten er godkendt af Holstebro Kommune
eller den kommune, hvor jorden er opgravet. Oplysninger om
kortlagte ejendomme kan hentes på Region Midtjyllands
hjemmeside.
4) Der er pr. 1. januar 2008 indført nye regler for bortskaffelse af
jord fra byområder. Der må ikke modtages jord fra
områdeklassificerede byområder medmindre det er godkendt af
Holstebro Kommune, eller den kommune, hvor jorden er
opgravet.
5) Alle jordlæs skal ved modtagelsen være ledsaget af et skema
med oplysninger om:
• Jordens oprindelse (adresse for opgravning).
• Nuværende og tidligere anvendelse af grunden, hvorfra
jorden stammer.
• Kundens navn og adresse (bygherre).
• Leverandørens navn og adresse (vognmand).
• Leveringsperiode og samlet jordmængde, hvad enten det drejer
sig om et større eller mindre projekter/jordpartier.
• Eventuelle analyseresultater af jordprøver,
Det skal fremgå af skemaet, hvem der er ansvarlig for
oplysningerne om jorden og for modtagelsen af jorden.
Skemaerne skal opbevares i mindst 3 år og efter anmodning
være tilgængelige for Region Midtjyllands tilsyn.
Forslag til skema til modtagelse af jord er vedlagt. Ekstra
skemaer kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside. Hvis
der foreligger anvisningsskema godkendt af Holstebro
Kommune kan dette bruges.
6) Når jorden modtages i den tidligere grusgrav, skal den
kontrolleres ved syn og evt. lugt. Afvises jorden på grund af
indhold af affald eller mistanke om forurening, skal Holstebro
Kommune orienteres med henblik på anvisning af alternativ
bortskaffelse af den afviste jord.
7) I forbindelse med Region Midtjyllands tilsyn kan der ved
mistanke om forurening i jorden udtages jordprøver til analyse
for dispensationsindehavers regning. Der kan maksimalt
udtages 10 jordprøver pr. år for dispensationsindehavers
regning. Skal der udtages flere, vil det blive på Region
Midtjyllands regning.
8) Når den tidligere grusgrav er ubemandet, skal den være
lukket med bom eller lignende, således at det ikke er muligt
for uvedkommende at læsse jord af.
9) Der skal hvert år senest den 1. marts indsendes en oversigt
over den modtagne fyldjord til Region Midtjylland, Jord &
Råstoffer, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Oversigten skal for
hvert jordparti (jord fra samme adresse) indeholde
oplysninger om bygherre, opgravningsadresse, samlet
jordmængde og leveringsperiode. Forslag til
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indberetningsskema ("Opgørelse over modtaget fyldjord") er
vedlagt. Ekstra skemaer kan hentes på Region Midtjyllands
hjemmeside.
10) Jorden skal modtages og anvendes efter de vilkår der er givet
i den gældende efterbehandlingsplan for grusgraven.
11) Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i grusgraven ikke
overholdes kan dispensationen ophæves.
12) Region Midtjylland kan ændre foranstående vilkår eller tilføje
nye, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke
tilføres forurenet jord i grusgraven.

I øvrigt
Vilkårene er lavet som et sæt regler, der gælder for råstofgrave,
som har dispensation til modtagelse af fyldjord.
Vilkårene betyder, at grusindvinderen/indehaveren af
dispensationen skal godkende modtagelsen af jorden inden den
køres til grusgraven. Det er klogt, at indhente oplysninger om den
tidligere og nuværende anvendelse af stedet, hvor jorden stammer
fra samt eventuelle analyseresultater af jorden.
Der gøres opmærksom på, at grusindvinderen/indehaveren af
dispensationen er ansvarlig for, at fyldjorden ikke indeholder
fremmedlegemer eller er forurenet. Jordens indhold af
forureningskomponenter må ikke overskride Miljøstyrelsens
jordkvalitetskriterier.
Der er vedlagt et forslag til et skema til modtagelse og kontrol af
den tilførte jord (skemaet "Fyldjord"). Endvidere er der vedlagt et
skema til brug for den årlige indberetning om den modtagne jord
(skemaet "Opgørelse over modtaget fyldjord").
Inden for nærmeste fremtid vil ekstra skemaer kunne hentes på
Region Midtjyllands hjemmeside på Internettet.

Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil d.d. 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. Dvs. en eventuel klage skal være Regionsrådet i hænde
senest den 7. juli 2010.
Klage indgives skriftligt til:
Regionsrådet,
Regionshuset,
Skottenborg 26,
8800 Viborg
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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 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Kopi af dette brev er via mail sendt til:
- Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Nupark 51, 1. sal, 7500
Holstebro
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
- MiljøCenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing
Kopi af dette brev er sendt til:
- Jan Larsen, Viborgvej 306, 7830 Vinderup
- Carsten Majgaard, Herrupvej 2, 7830 Vinderup
- Søren Traberg Hedegaard, Herrupvej 4, 7830 Vinderup
- Mikkel Kristian Luxhøj, Herrupvej 8, 7830 Vinderup
- Gunner Kirkeby, Viborgvej 309, 7830 Vinderup
- Ehlert Schytt, Møllegårdsvej 6, 6900 Skjern

Lars Kristiansen
Geolog
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Oversigtskort
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