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Dispensation efter jordforureningslovens § 52 til tilførsel af u-forurenet jord og lettere forurenet jord til slutafdækning af deponi i tidligere råstofgrav på matr. nr. 2m
Gunderup By, Svenstrup.
Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, har behandlet kommunens ansøgning af 13.
marts 2018 om dispensation til at tilføre op til 15.000 m3 lettere forurenet og 10.000 m3 uforurenet til slutafdækning af deponi i tidligere råstofgrav på matr. nr. 2m Gunderup By, Svenstrup beliggende Gunderupvej
1a, 9550 Mariager.
Tilkørsel af jord til slutafdækning skal anvises af den pågældende kommune, hvorfra jorden ønskes tilkørt.
Der kan tilkøres uforurenet og lettere forurenet jord til slutafdækningen.
Vilkårene til jordhåndtering fremgår af ”Godkendelse af nedlukningsplan for I/S Gunderup Deponi, Gunderupvej 1a, 9550 Mariager” givet af Miljøstyrelsen den 29. maj 2018.
Jord, der køres til slutafdækningen, skal anvises i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen. Det vil sige, at
der skal udtages jordprøver og foretages analyser i forhold til miljøhistorikken på den ejendom, hvorfra jorden
skal bortkøres.
Afgørelse - dispensation
Region Nordjylland giver hermed dispensation til det ansøgte på betingelse af, at nedenstående vilkår overholdes. Regionens afgørelse er truffet efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3, med baggrund i:
Grundvandsforhold og geologi:



Råstofgraven ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindsingsopland til
Svenstrup Vandværk.
Geologien i området består af vekslende sand- og gruslag aflejret i istiden. Herunder findes smeltvandsler fra ca. 30 til ca. 50 meter under terræn, og herunder kalksten i en dybde af 70 meter under
terræn.
For at se Region Nordjyllands afgørelser efter jordforureningslovens § 52
- klik ind på www.rn.dk/råstoffer

Side 1 af 3




Grundvandsstanden i området er beliggende ca. 25 meter under terræn. Der findes i området to adskilte grundvandsmagasiner, et øvre i smeltevandslagene og et nedre i kalklagene.
Gunderup Deponi har siden 1980 været losseplads. Affald er udelukkende deponeret i membranbelagte områder. Deponering af affald blev afsluttet i 1996, hvorefter området blev anvendt til genbrugsplads, mellemoplag af affald, kompostering mv. Genbrugspladsen samt størsteparten af de
øvrige affaldsaktiviteter lukkede i 2016.

Vilkår:
1.

Dispensationen gælder fra den 6. juni 2018 til den 29. maj 2021. Det skal bemærkes, at hvis arbejdet
påbegyndes inden udløbet af klagefristen, er det for egen regning og risiko.

2.

Dispensationen gælder for tilførsel af op til 15.000 m3 lettere forurenet og 10.000 m3 uforurenet jord
til slutafdækning af deponi i tidligere råstofgrav på matr. nr. 2m Gunderup By, Svenstrup beliggende
Gunderupvej 1a, 9550 Mariager.

3.

Miljøstyrelsen har i ”Godkendelse af nedlukningsplan for I/S Gunderup Deponi, Gunderupvej
1a, 9550 Mariager” godkendt deponeringen efter Miljøbeskyttelsesloven.

4.

Modtagelsen af jord skal ske efter de vilkår, som Miljøstyrelsen har stillet i ovennævnte godkendelse.

5.

Hvis der under arbejdet konstateres en evt. forurening, skal arbejdet jf. jordforureningslovens § 71
standses og Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer,
skal straks kontaktes.

6.

Region Nordjyllands medarbejdere har efter jordforureningslovens § 57 til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til modtagelsesstedet for bl.a. at påse, om jordforureningsloven og de stillede vilkår i denne dispensation bliver overholdt.

7.

Regionen kan forlange, at ejeren af ejendommen for egen regning får udtaget jordprøver, foretaget
analyser og målinger af stoffer i jorden for at dokumentere, at den modtagne jord overholder de krav,
der er opstillet i Miljøstyrelsens godkendelse. Prøverne skal udtages, og analyserne foretages af et
akkrediteret firma/laboratorium.

8.

Regionen kan påbyde, at jorden fjernes fra den tidligere råstofgrav, hvis det viser sig, at jorden ikke
overholder kravene fra Miljøstyrelsens godkendelse. Der skal i så fald rettes henvendelse til Mariagerfjord Kommune for at få anvist, hvor jorden skal deponeres. Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, skal kontaktes, når jorden er fjernet samt have tilsendt kopi af kvitteringer/vejesedler for den fjernede jord.

9.

Firmaet skal årligt senest den 1. marts indberette til Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening
og Råstoffer, hvor mange m³ jord samt hvilke jordarter der reelt er tilført råstofgraven. Oversigten skal
for hvert jordparti (jord fra samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre, opgravningsadresse,
samlet jordmængde og leveringsperiode.

10.

Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i den tidligere råstofgrav ikke overholdes kan dispensationen ophæves.

11.

Region Nordjylland kan ændre vilkårene for denne dispensation, eller tilføje nye vilkår, såfremt det
vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke sker en forurening fra de tilførte jordmængder.
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Offentliggørelse, klage og søgsmål
Region Nordjylland offentliggør dispensationen. Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i kapitel 10 i jordforureningsloven.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har en individuel væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen og embedslæge-institutionen. Fristen for at klage er 4 uger fra den dato,
dispensationen offentliggøres på www.rn.dk/råstoffer
Klagen skal oprettes på klageportal www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være indgivet senest fire
uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.
En eventuel klage over dispensationen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet jf. jordforureningslovens § 79. Udnyttelse af denne dispensation inden klagefristens udløb - herunder påbegyndelse af jordflytning - er på firmaets eget ansvar.
Hvis der bliver klaget over dispensationen fra tredjemand, vil vi orientere de involverede parter herom. For
behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr.
for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En
klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet. Klageren får gebyret tilbage, hvis
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Hvis firmaet ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Region Nordjyllands afgørelse,
skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, at dispensationen er offentliggjort på www.raastoffer.rn.dk
Hvis firmaet har spørgsmål til dispensationen, er I velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 29 41 54 16,
eller på e-mail npm@rn.dk.
Med venlig hilsen

Niels Peter Mortensen
Specialkonsulent, Geolog
Kopi tilsendes:
Miljøstyrelsen, Louise Bjerregaard Madsen lobma@mst.dk
Embedslægeinstitutionen Nordjylland senord@sst.dk
Bilag:
Kortbilag for modtagelsesstedet i 1:4000/1:25.000
Orientering om persondataforordningen
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