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Tillæg til § 52 dispensation - Justering af areal på del af matr.
nr. 1a og 1ø Kalbygård Hovedgård, beliggende Hovedvejen
24A, 8670 Låsby
JJ Grus har den 15. januar ansøgt om jordmodtagelse på en mindre
udvidelse mod øst i grusgraven (1,3 ha) i tilknytning til den
eksisterende § 52-dispensation til modtagelse af ren jord.
Sagens baggrund
Region Midtjylland har med afgørelse af 10. januar 2020 lovliggjort
indvinding af råstoffer på et 1,3 ha stort areal beliggende øst for
eksisterende grusgrav.
Grundejer har ingen indvindinger imod tilførsel af ren jord på arealet,
der efter indvinding af råstoffer skal bruges til landbrugsmæssige
formål.
Der er behov for justering af yderligere et mindre areal (ca. 0,5 ha)
på matrikel nr. 1ø, så der er overensstemmelse mellem § 52dispensation og gravetilladelser.
Afgørelse om tillæg til dispensation
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation fra forbuddet mod
tilførsel af jord til råstofgraven på en del af matr.nr. 1a og 1ø
Kalbygård Hovedgård, beliggende Hovedvejen 24 A, 8670 Låsby.
Dispensationen er gældende på arealet indrammet med rødt på det
vedlagte kortbilag. Dispensationen er en udvidelse af eksisterende
dispensationer, vist med gult på vedlagte kortbilag.
Afgørelsen skal ses som et tillæg til den eksisterende dispensation
dateret 26. april 2018, og under forudsætning af at vilkårene i denne
overholdes (kopi vedlagt).
Der er ved denne afgørelse lagt vægt på, at arealet er en mindre
udvidelse som ligger udenfor indvindingsopland til Sorring Vandværk,

Dato 14-05-2020
Sagsbehandler Morten Steen
Raastoffer@ru.rm.dk
Tel. +4578411942
Sagsnr. 1-50-71-30-07

Side 1

og udenfor nitratfølsomt område, som forudsat i den tidligere
dispensation.

Vil du vide mere?
På www.jordforurening.rm.dk kan du finde oplysninger om din
ejendom samt generelle informationer om jordforurening.
Du er velkommen til at ringe på tlf.+4521792539, hvis du har
spørgsmål.
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Venlig hilsen

Morten Steen
Geolog

Behandling af personoplysninger
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den
forbindelse på data-ru.rm.dk
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