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Med mail dateret den 6. juni 2008 har De søgt om tilladelse til at
modtage ren overjord på ovennævnte ejendom.
Der ønskes en dispensation til at modtage ca. 50.000 m3 overjord i
perioden 2. juli 2008 til den 8. august 2008.
Overjorden hentes fra de nærliggende råstofgrave på henholdsvis
matr. 1k, Ladegårde, Essenbæk og 7e, Romalt by, Kistrup.
Ansøgningen skal ses som en nødvendig forlængelse af en vilkårs
præcisering, som Randers Kommune har meddelt med brev af 4. juni
2008. Heraf fremgår, at der inden for 150 meters beskyttelseszonen
fra Vilstrup Vandværk skal udlægges et sammenhængende lerlag på
mindst 2 m i hele beskyttelseszonen.
Randers Kommune anbefaler projektet – jf. forannævnte brev af 4.
juni 2008.

Vurdering af risiko for forurening af
drikkevandsforsyningsanlæg
Region Midtjylland har vurderet ansøgningen i forhold til
grundvandsressourcen og den aktuelle vandindvinding i området.
Området ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD), og følgelig ikke umiddelbart egnet til at modtage fyldjord.
I det konkrete tilfælde er der tale om et enkelt jordparti bestående af
overjord fra grusgrave på nabomatrikler. Der har ikke været
forurenende aktiviteter på arealerne, hvor overjorden stammer fra,
og jorden vurderes derfor at være ren.
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Formålet med flytningen og placeringen af overjorden er at
beskytte grundvandsboringer for det nærliggende Vilstrup
Vandværk.
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
uforurenet jord på matr.nr. 1c, Vilstrupgårde, Vilstrup i Randers
Kommune.
Der må kun modtages overjord fra de nærliggende råstofgrave på
henholdsvis matr. 1k, Ladegårde, Essenbæk og 7e, Romalt by,
Kistrup.
Denne dispensation gælder indtil 30. september 2008.
Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52 stk. 3.
Jorden skal anvendes til efterbehandling i overensstemmelse med
gældende efterbehandlingsvilkår – jf. brev af 4. juni fra Randers
Kommune.
Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende
vilkår til dispensationen:
1) Jorden må modtages inden for det markerede område på vedlagte
kortbilag – dateret den 16. juni 2008.
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 2009 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. Indberetningsskema (skemaet
"Indberetning af modtaget fyldjord") er vedlagt. Ekstra skemaer kan
hentes på Region Midtjyllands hjemmeside på Internettet.
4) Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i grusgraven ikke
overholdes kan dispensationen ophæves.
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5) Region Midtjylland kan ændre foranstående vilkår, hvis det
vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurenet jord i
grusgraven.

Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil d.d. blive offentliggjort på Internettet på Region
Midtjyllands Internet hjemmeside, og evt. klage skal være
Regionsrådet i hænde senest den 16. juli 2008.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen indbringes for
Miljøklagenævnet af følgende:
- Randers kommune
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- enhver med en personlig og væsentlig interesse i
afgørelsen
Eventuel klage skal sendes til Region Midtjylland, Jord & Råstoffer,
Skottenborg 26, 8800 Viborg, der sender den videre til
Miljøklagenævnet.
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 sendt til:
-

Randers Kommune, Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900
Randers
Energi Randers Vand A/S, Agerskellet 7, 8900 Randers
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen
Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K
MiljøCenter Århus, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg
Gdr. Jørgen Krukow Nielsen, Munkdrupvej 47, 8900 Randers
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100
København Ø.
Danmarks Naturfredningsforening Randers, v/ Christian
Halgreen, Højvej 7, 8870 Langå

Lars Kristiansen
Geolog
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Arealer med lerjord der ønskes flyttet
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Areal hvor lerjord skal anvendes
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