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Rettelse - dispensation til modtagelse af jord
Region Midtjylland har revurderet afgørelsen om afslag på
dispensation til at modtage jord på matr. nr. 8g Grædstrup By,
Grædstrup givet 7. marts 2014.
Sagens oplysninger
Vilh. Bech Dortheasminde A/S har i maj 2011, i forbindelse med
ansøgning om råstofindvindingstilladelse, søgt om at modtage jord på
matr. nr. 8g Grædstrup By, Grædstrup.

Dato 07-07-2017
Sagsbehandler Annemarie D. Karlsen
Jordforurening@ru.rm.dk
Tel.78411925
Sagsnr. 1-50-71-23-07
sagstitel: RU-JR, Modtagelse af jord i
Grædstrup Grusgrav på matr. nr. 5c
og 8g (og 5ag), Grædstrup By,

Regionen har givet afslag herpå d. 7. marts 2014.
Der er d. 5. maj 2003 givet dispensation til modtagelse af jord på
matr. nr. 5a Grædstrup By, Grædstrup, på det der i dag svarer til den
nordlige del af matr. nr. 8g Grædstrup By, Grædstrup.
Af denne dispensation fremgår det af vilkår 8 at "Dispensationen til
modtagelse af jord udløber samtidig med gravetilladelsen givet den
20. juni 1997 og ophører når efterbehandlingen er afsluttet".
Gravetilladelsen fra 1997 er udløbet, men det er ved tilsyn d. 12.
december 2016 konstateret at efterbehandlingen ikke er afsluttet i
den nordvestlige del af daværende 5a Grædstrup By, Grædstrup.
Regionens afgørelse – dispensation fortsat gældende
Dispensationen fra d. 5. maj 2003 er fortsat gældende da
efterbehandlingen ikke er afsluttet og det er derfor muligt at modtage
jord i det område der er vist på kortskitsen på side 3 (kortskitsen er
ikke målfast).

Region Midtjylland vil sikre rent grundvand, natur og overfladevand, samt menneskers sundhed mod
skadelige virkninger fra jordforurening.
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Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Kopi til:
Grundejer Jacob L. Eriksen, Skovlundsvej 3, Davding, 8740
Brædstrup
Horsens Kommune, teknikogmiljo@horsens.dk
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Side 3

Området hvor der må modtages jord er vist med gul markering.

