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Afgørelse.
Region Midtjylland meddeler hermed tilladelse på ansøgning om
dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matr.
nr. 560ao, Viborg Markjorder, som ligger inden for
Råstofgraveområde-Bjerringholmvej på adressen Bjerringholmvej 46, 8800 Viborg.
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".
Med ansøgning dateret maj 2016 er den 9. juni 2016 modtaget § 52
dispensationsansøgning efter Jordforureningsloven.
Der ønskes modtaget op til 400.000 m3 ren muldjord og råjord fra
”Apple-grunden”, dvs. fra matr. nr. 8a, 8o, 10f, 4e og 4f Foulum by,
Tjele og matr. nr. 4o og 9h Over Viskum by, Viskum – jf. kort side 4.
Råstofgraven på Bjerringholmvej 4-6 er omfattet at tilladelse til
råstofindvinding fra Viborg Amt – jf. j. nr. 8-70-3-791-3-98 og fra
Viborg Kommune – jf. sagsnr. 2009/25958.
Endvidere har med afgørelse af 29. juni 2009 efter
Jordforureningsloven fra Region Midtjylland været meddelt
dispensation til at modtage ren jord.

Lars.Kristiansen@ru.rm.dk
j.nr.: 1-50-71-19-16
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Både tilladelse og dispensation er udløbet pr. 31. oktober 2015.

Udtalelse i Sagen.
Ansøgningen har været forelagt Viborg Kommune den 10. juni 2016. Med
mail af 13. juni 2016 giver kommunen følgende udtalelse:
”Der ansøges om at modtage 400.000 m2 ren fyldjord fra Apple-projektets
grund ved Foulum.
Matr. nre. 560 ao og 560 cs ,Viborg Markjorder ligger udenfor OSD og
indvindingsoplande til Almene Vandforsyninger.
Lokaliteten ligger dog ca. 450 meter fra et enkeltanlæg, men grundvandets
strømningsretning viser, at fyldpladsen ikke påvirker vandforsyningsboringen. Da fyldjord fra Apple-projektet er ren jord, er der ingen risiko
forbundet i forhold til grundvand og drikkevand i området, ved
opfyldning af jord på de anførte matrikler.
Umiddelbart vil den pågældende renjordsaktivitet ikke blive omfattet af
kommunens løbende miljøtilsyn, med mindre man supplerende ansøger om
indretning af en dieseloliepåfyldningsplads eller lignende. ”

Region Midtjyllands vurdering.
Region Midtjylland har vurderet ansøgningen i forhold til
grundvandsressourcen og den aktuelle vandindvinding i området.
Grusgraven ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD).
Jordlagene i området varierer, men det generelle billede er et overflade
sandlag eller lag med ler/sand/grus i en tykkelse varierende mellem 0 - 12
meter, som overlejrer moræneler eller smeltevandsler med en tykkelse på
op til næsten 50 m. Herunder findes igen sandlag – jf. boringer i området
DGU arkiv nr. 66.141, 66.350, 66.936, 66.1564, 66.1565.
Grundvandet strømmer mod Nørre Mølleå i retning vest/sydvest. jf.
potentialekort på side 3.

Sandlaget udgør kun et lille og ubetydelig grundvandsmagasin, der ikke
vurderes at være egnet til drikkevandsproduktion.
Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke giver anledning til risiko for
forurening af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning.

Afstanden til Nørre Mølleå er knap 1 km. En eventuel påvirkning af
vandløbet vurderes på baggrund af geologien og afstanden at være
usandsynlig.
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Potentialekort over området.

Flyfoto siden 1954 til i dag er gennemgået for ”Apple-grunden”, og der er
intet der indikerer, at der jorden været andet end drevet og dyrket som
landbrugsjord.
Der er således tale om et konkret større parti jord, som endvidere af
Viborg kommune, der med kendskab til baggrund for jorden, er blevet
klassificeret som værende frit omsættelig dvs. jorden overholder kriteriet
for klasse 1 jord.
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Yderligere oplysninge
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_________ Dispensation til at modtage ren jord i råstofgrav
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__________ Dispensation til at modtage ren jord i råstofgrav
Bjerringholmvej
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