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Danish Stevedore Holding A/S har den 21. marts 2017 ansøgt om
dispensation til at modtage uforurenet og lettere forurenet jord på et
ca. 20 ha stort areal i lergraven på ovennævnte ejendom. Revideret
ansøgning og supplerende oplysninger er fremsendt den 23. januar
2018 og 15. marts 2018.
Det er efter bestemmelserne i lov om forurenet jord forbudt at tilføre
såvel ren som forurenet jord i råstofgrave. Regionen kan dog
meddele dispensation såfremt der ikke er risiko for forurening af
vandindvindingsanlæg eller af grundvand der forventes at indgå i den
fremtidige drikkevandsforsyning.

Miljoe@ru.rm.dk
Tel.+45 7841 1942
Sagsnr. 1-50-71-37-07
sagstitel: RU-RJ, Modtagelse af jord i
Kalbygård Grusgrav på matr. nr. 1a,
Kalbygård Hovedgård, Låsby

Afgørelse og vilkår for modtagelse af ren jord
Region Midtjylland meddeler hermed dispensation fra forbuddet mod
at tilføre uforurenet og let forurenet jord til råstofgraven på en del af
matr. nr. 2h, Ølst by, Ølst, beliggende Ølstvej 6. Dispensationen er
gældende på arealet indrammet med rødt på vedlagte kortbilag nr. 1.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52 i Jordforureningsloven.
Dispensationen er gældende i samme tidsrum som tilladelse til
råstofindvinding på arealet, og er således gældende indtil der er
udført og godkendt en efterbehandling på dette areal. Dispensationen
erstatter den eksisterende dispensation, dateret 22. september 2003
fra det tidligere Aarhus Amt.
Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52.
Ifølge jordforureningslovens § 52 stk. 4 forudsætter meddelelse af
dispensation desuden, at Randers Kommune i medfør af
miljøbeskyttelseslovens § 33 fastsætter vilkår for jorddeponeringen.

Region Midtjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent
drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Side 1

Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår
til dispensationen:
1. Der må kun tilføres uforurenet jord og lettere forurenet jord.
Nikkel og Arsen forekommer naturligt med høje værdier i
østjyske tertiære jordarter. Der må modtages forhøjede
værdier for Nikkel(X4) henholdsvis Arsen(x2), se vilkår 3,
tabel 1.
2. Jordtippen må ikke tilføres restprodukter eller andet affald og
jorden må ikke indeholde byggeaffald eller andre
fremmedlegemer f.eks. asfalt, slagge, træ, plastik m.v.

3. Tilkørt jord må maksimalt have et indhold af
forureningskomponenter som angivet nedenfor i tabel 1.
Bortset fra disse grænseværdier skal indholdet af forurenende
stoffer i jorden overholde miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier
for følsom arealanvendelse.
Tabel 1
Stof

Bly
Cadmium

Maksimalt indhold
i mg/kg TS
400
5

Kobber

1.000

Krom, total

1.000

Kviksølv
Zink

3
1.000

Nikkel

120

Arsen

40

PAH, total
Benz(a)pyren
Dibenz(a,h)anthracen

40
3
3

C5-C35 kulbrinter, heraf:
C5-C10 kulbrinter (benzin)

300
25

C10-C25 kulbrinter (gasolie)

200

 Bortset fra ovennævnte skal indholdet af forurenende stoffer i jorden
overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

4. Opfyldningen skal afsluttes med minimum 50 cm uforurenet
jord. Den lettere forurenede jord skal holdes adskilt fra de
rene dækmaterialer med et markeringsnet.
5. Jorden må kun modtages inden for arealet angivet i bilag 1. I
celle nr. 1 må der kun tilføres uforurenet jord, se bilag 2.
6. Når jorden modtages, skal den kontrolleres ved syn og evt.
lugt. Afvises jorden på grund af indhold af affald eller
mistanke om forurening som overstiger grænseværdierne,
skal Randers Kommune orienteres med henblik på anvisning
af alternativ bortskaffelse af den afviste jord.
7.

Der skal føres journal over de enkelte partier af lettere
forurenede jord med angivelse af oprindelsessted,
forureningskomponenter og koncentrationer samt mængde og
dato. Til denne dokumentation kan Randers Kommunes
anmeldelsesblanketter for jordflytning anvendes. Disse
oplysninger skal kunne henføres til de enkelte
opfyldningsafsnit, således de kan indgå i Region Midtjyllands
vurderinger med henblik på eventuel registrering efter lov om
jordforurening.
Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

8. I forbindelse med Region Midtjyllands tilsyn kan der ved
mistanke om forurening, som overstiger grænseværdierne,
udtages jordprøver til analyse for dispensationsindehavers
regning. Der kan maksimalt udtages 10 jordprøver pr. år for
dispensations-indehavers regning. Skal der udtages flere, vil
det blive på Region Midtjyllands regning.
9. Når anlægget/jordtippen er ubemandet, skal den være lukket
med bom eller lignende, således at det ikke er muligt
ukontrolleret at læsse jord af.
10. Hvert år senest den 1. marts skal der ske indberetning af de
modtagne jordmængder i det foregående år. Opgørelsen skal
sondre mellem uforurenet- og lettere forurenet jord.
11. Tilført jord skal anvendes i overensstemmelse med de vilkår
der er givet i den gældende efterbehandlingsplan for
lergraven.
12. Såfremt vilkårene for modtagelse af jord ikke overholdes kan
dispensationen ophæves.

13. Region Midtjylland kan ændre foranstående vilkår, hvis det
vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurenet
jord som overstiger grænseværdierne i råstofgraven.
14. Foruden ovennævnte vilkår, skal vilkår i tilladelse efter
Miljøbeskyttelseslovens § 33 dateret 31. august 2018 og
tilladelse til udledning af overfladevand fra efterbehandlet
areal overholdes.
Der gøres opmærksom på, at indehaveren af dispensationen er
ansvarlig for, at jordens indhold af forureningskomponenter ikke
overskrider grænseværdierne, og ikke indeholder fremmedlegemer
affald m.v.
Denne dispensation i henhold til § 52 i jordforureningsloven
tilsidesætter ikke anden lovgivning herunder planloven,
Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, regler om
anmeldepligtig flytning af jord jf. jordflytningsbekendtgørelsen
(bekendtgørelse 1479 af 12/12 2007) m.v.

VVM afgørelse fra Randers Kommune
Randers Kommune har foretaget en VVM-screening af den
fremsendte ansøgning om tilladelse til efterbehandling af lergraven
vurderet, at efterbehandlingen ikke vil påvirke miljøet væsentligt,
ikke afviger den oprindelige VVM redegørelse for lergraven og derfor
ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i
Bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov
om planlægning.

Ansøgers oplysninger
Danish Stevedore Holding A/S søger om dispensation efter
Jordforureningsloven § 52 stk. 2, nr. 3 og nr. 4 til, at genanvende ren
og lettere forurenet jord til efterbehandling af den tidligere lergrav på
ejendommen matr. 2h Ølst by, Ølst. Tilførslen af jord skal ske på et
ca. 20 ha stort areal og forventes at omfatte 7.200.000 m3 jord.
Parallelt med ansøgning efter Miljøbeskyttelsesloven har
virksomheden anmeldt projektet efter VVM reglerne og søgt Randers
Kommune om miljøgodkendelse i henhold til kap. 5, § 33 i
Miljøbeskyttelsesloven.
Ansøgningen er en udvidelse af areal og forureningsgrad af en
eksisterende § 52-dispensation til ren jord, dateret 22. september
2003. Formålet er dels at forkorte tidshorisonten for færdiggørelse af
projektet og for samtidigt, at kunne forhindre yderligere
sætningsskader af de eksisterende skråninger.

Hele projektområdet er inddelt i 9 celler. Der er planlagt benyttelse af
lettere forurenet jord i celle 2-9. I celle 1 skal der ikke anvendes og
indarbejdes lettere forurenet jord.
Der blev den 5. marts 2018 lavet en boring på 50 meters dybde i
bunden af lergraven. Boringen er placeret ca. 250 meter vest for
bygningerne i kote 38 meter over havniveau. Boringen bestod af 45
meter sammenhængende fed marint ler fra Palæocen. Der er ikke
boret ned igennem den fede ler men boringen stoppede i palæocænt
ler 45 meter under terræn, svarende til kote -12 DNN. Det blev ikke
kortlagt præcist hvor store mægtigheder lerlag der forekommer ved
lokaliteten. Under leret findes overfladen til kalken.
Herudover er der udført en i alt 17 boringer til ca. 12 m som påviser
det plastiske ler i undergrunden.
I 1974 blev der udført en boring igennem hele lerlaget og ned til
kalken (DGU nr. 69 322). Boringen er placeret ved virksomhedens
bygninger og er etableret i terrænkote 23 meter over havniveau. Fra
0-48 meter under terræn findes der fed marint ler (ned til kote -25
DNN). Fra 48-67 meter under terræn findes der bryozokalk. Boringen
er sluttet i kalken.
Med henblik på at belyse forureningsrisikoen af det primære
grundvandsmagasin i kalken, er der lavet beregninger vha. JAGGmodulet for vertikal transport. Der er benyttet data fra den 50 meter
dybe boring med homogen fed plastisk ler. Gennem plastisk ler er
infiltrationen tæt på 0 %, men ved beregningerne er infiltrationen sat
konservativt meget højere. Nettonedbøren er sat til 350 mm/år. Ud
fra beregninger med JAGG vurderes det, at der ikke vil være risiko for
at påvirke det primære grundvandsmagasin i kalken med hverken
totalolie eller enkeltoliestoffer.

Region Midtjyllands vurdering og begrundelse
Ølst bakkekompleks er hovedsageligt opbygget af forstyrrede lag af
fede Tertiære lerbjergarter.
Da den fede ler er beliggende fra jordoverfladen og helt ned til
kalken, findes der ikke sekundære grundvandsmagasiner ved
lokaliteten. I kalken under det fede ler findes det primære
grundvandsmagasin. Ved projektet ligger det primære
grundvandsspejl ca. 15 - 17,5 meter over havniveau. Ud fra
potentialekort er den horisontale grundvandsstrømning i det primære
grundvandsmagasin kortlagt til at forløbe fra syd mod nord ved
lokaliteten. Magasinet er et spændt magasin grundet store
overliggende ler forekomster.

Grundvandsmagasinet vurderes at være særdeles velbeskyttet mod
forurenende aktiviteter på jordoverfladen. Minimum 45 meter fed ler
bidrager med en naturlig beskyttelse. Dette bekræftes af de udførte
JAGG-beregninger.
Lergraven er desuden beliggende i et område uden særlige
drikkevandsinteresser OSD, og uden for NFI, nitratfølsomt område.
Nærmeste vandværksboring er beliggende ca. 2,7 kilometer nord for
området. Vandværket indvinder fra et sekundært sandmagasin som
ikke har udbredelse ned til projektområdet.
Den helt vestlige del af projektområdet indgår i indvindingsopland til
Kristrup Vandværk. Denne del er afgrænset til celle 1 og her bliver
der kun efterbehandlet med ren jord. Kristrup Vandværk er
beliggende ca. 6,5 kilometer nord for projektområdet og indvinder
drikkevand fra det primære grundvandsmagasin i kalken.
De tertiære sedimenter i Østjyllands undergrund, herunder Ølst ler
formationen, har ofte betydelige koncentrationer af visse
tungmetaller. Nikkel og Arsen er eksempler på tungmetaller som
forekommer naturligt med koncentrationer som overstiger
afskæringskriterier.
Det vurderes samlet, at tilførsel af lettere forurenet jord, herunder
jord med forhøjet indhold af Nikkel og Arsen ikke vil udgøre en risiko
for nuværende eller fremtidige drikkevandsanlæg, eller grundvandet.

Klage
Afgørelsen om dispensation fra forbuddet mod deponering af jord kan
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra
afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort.
Afgørelsen vil blive offentliggjort 31. august 2018, på Region
Midtjyllands hjemmeside, http://www.rm.dk/
Klagefristen for afgørelsen udløber således fredag den 28. september
2018.
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for
dispensationen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.

Hvordan gennemføres en klage
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal det ske via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk.

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk
eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, der videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for regionen i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for
virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
regionen. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en
kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din
klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller
klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for
domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

Klageberettigede
 Adressaten for afgørelsen.
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 Sundhedsstyrelsen
 Randers Kommune
 Lokale foreninger og organisationer, som har beskyttelse af
natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som
foreningen eller organisationen har ønsket underretning om.
 Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage
afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket
underretning om, når afgørelsen berører sådanne interesser
og klagen har til formål at varetage natur- og
miljøbeskyttelse.

Venlig hilsen

Morten Steen
Geolog

Kopi af dette brev er sendt til:
- Randers Kommune
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg (e-mail:midt@sst.dk)
- Naturstyrelsen Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing

Bilag 1

Bilag 2, Celleinddeling

