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Indkomne idéer / forslag / bemærkninger til Debatoplæg til Råstofplan 2016
samt bemærkninger til evt. kommende råstofgraveområde udsendt juni 2015.
Følgende formuleringer er anvendt:
- Høringssvaret tages til efterretning (betyder at administrationen / regionsrådet vil foretage en aktiv
handling i overensstemmelse med tilkendegivelsen i bemærkningsfeltet)
og
- Høringssvaret tages til orientering (betyder at administrationen / regionsrådet har registreret indholdet,
men ikke gjort noget derudover).

Forslag/bemærkninger fra kommunerne
Kommune

Idéer / forslag / bemærkninger

Administrationens
bemærkninger og indstilling
til videre behandling

Teknik- og Miljøudvalget har via brev dateret den 11.
marts 2015 sendt et høringssvar med opfordring til
regionen at vedtage nedenstående retningslinier:
1) at mindst 25 % af graveområderne efterbehandles
til natur/rekreative arealer
2) at øvrige områder efterbehandles til ekstensivt
Favrskov
landbrug uden brug af gødning og pesticider
Kommune
3) en afstand på minimum 300 m fra graveområder til
nærmeste by afgrænsning
Favrskov@favrskov
4) at der ved udlæg af nye områder til råstofgravning
.dk
sikres, at der er adgangsveje af tilstrækkelig kvalitet
samt at til- og frakørsel kan ske
trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt på veje uden for
RP-2016-RD-249
mange tæt ved beliggende boliger.

1) Til orientering
2) Til orientering
3) Til orientering
4) Til orientering

Mener i øvrigt, at da indvinding i kommunen allerede Til orientering.
er større end forbruget, er det ikke nødvendig at
udlægge nye råstofgraveområder i kommunen.
Går gerne i dialog om midlertidige graveområder i
forbindelse med rute 26 motorvej.
Teknik- og Miljøudvalget har via brev dateret den 11.
marts 2015 sendt et høringssvar og der henvises til
Voldby:
teknisk notat vedr. nedenstående tre områder:
Til efterretning. Tages ikke med i
Evt. Råstofgraveområde – Voldby
RP 2016.
Meget problematisk vedr. grundvand (OSD) og
Favrskov
landskab. Sten- og jorddiger samt vandløb og
Kommune
vandhuller. Kræver sikring mod påvirkning af Voldby Fuglsang:
Til efterretning. Tages ikke med i
Favrskov@favrskov Bæk. Problemer med adgangsvejens bæreevne.
Evt. Råstofgraveområde – Fuglsang
RP 2016.
.dk
Meget problematisk vedr. grundvand og landskab –
især herregårdslandskab.
Sønderskov:
Til efterretning. Tages ikke med i
RP-2016-RD-249 Sten- og jorddiger samt vandløb og vandhuller.
Evt. Råstofgraveområde – Sønderskov
RP 2016.
Meget problematisk vedr. grundvand (OSD) og
landskab – især herregårdslandskab.
Sten- og jorddiger samt vandløb og vandhuller.
Teknik- og Miljøudvalget har via brev dateret den 14.
september 2015 sendt et høringssvar og der henvises
til teknisk notat vedr. to nye områder ved Haldum.
Begge områder ligger i OSD. Der savnes en
redegørelse at råstofindvinding udgør en trussel mod
Favrskov
grundvandet.
Kommune
Evt. råstofgraveområde - Haldum Øst
Til efterretning. Haldum Øst:
Tages ikke med i RP 2016.
Favrskov@favrskov Favrskov Kommune vurderer, at udlægning til
råstofområde er uforeneligt med byudviklingsplaner
.dk
nord for Hinnerup. Problemer med tung trafik.
Evt. råstofgraveområde - Haldum Syd
Haldum Syd
Tages med i reduceret udgave (fra
RP-2016-RD-1463 Ingen væsentlige planmæssige konflikter, og efter
endt gravning er der mulighed for at udvikle et
92 ha til 26 ha) og med
spændende rekreativt og landskabeligt miljø, eventuelt retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.
i sammenhæng med nuværende råstofområde ved
Haldum. Kommunen finder det – under visse
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forudsætninger - acceptabelt at etablere en intern
adgangsvej med retning fra eksisterende vejadgang
ved Lynghøjvej mod foreslået nyt graveområde syd for
Vittenvej.
Kommunen har den 27. august 2015 sendt et
høringssvar dateret den 7. april 2015. Mener at der
skal ses på andre kriterier end råstofforsyningen. Der Til orientering – adm. enig i
Hedensted
betragtningen.
nævnes bl.a.:
Kommune
til- og frakørsel skal foregå på egnede veje
Tjørnevej 6
Til orientering – adm. enig i
med mindst mulig trafik gennem bymæssig
7171 Uldum
betragtningen.
bebyggelse.
at
fremtidige
råstofgraveområder
gerne
på
ske
vibeke.volmers@he
i forbindelse med eksisterende graveområder. Til orientering – adm. enig i
densted.dk
alternativt tæt på områder, hvor råstofbehovet betragtningen.
er størst
RP-2016-NF-1437
Til orientering – adm. enig i
at efterbehandling sker til natur og i
betragtningen.
overensstemmelse med gældende
kommuneplan.
Kommunen har sendt et politisk behandlet høringssvar
dateret den 9. okt. 2015. Mener at der skal ses på
andre kriterier end råstofforsyningen - bl.a. som
nævnt i brev af 7. april 2015. Derudover er
nedenstående tre nye områder vurderet mht. planHedensted
1) Remmerslundvej
natur- og trafikale forhold.
Kommune
Til efterretning. Tages ikke med i
1) Evt. råstofgraveområde – Remmerslundvej
Tjørnevej 6
RP 2016.
Kommunen kan ikke bifalde, at området udlægges.
7171 Uldum
Primært p.gr.a. trafikale forhold, men også
2) Hostrupvej
Aino.Hvam@heden planmæssige.
Til efterretning. Medtages som
2) Evt. råstofgraveområde – Røde Mølle
sted.dk
råstofinteresseområde i RP 2016.
(Hostrupvej)
Kommunen
kan
ikke
bifalde,
at
området
udlægges.
RP-2016-NF-1465
3) Røde Mølle (12e)
Dels p.gr.a naturforhold, men også trafikale forhold.
Tages med i RP 2016 med
3) Evt. råstofgraveområde - Røde Mølle (12e)
retningslinie-bemærkningen om
Kan anbefales udlagt som kommende
råstofgraveområde og mht. efterbehandling forventes, tilkørselsvej.
at det bliver til naturarealer.
Herning Kommune Vedr.: Evt. Råstofgraveområde – Aulum
Kroneborgvej og Aulum Kildevej
bjgef@herning.dk Kommunen har via mail den 11. marts 2015 sendt et Til orientering.
teknikkersvar med bemærkninger til evt. nye
RP-2016-RD-250 råstofgraveområder. Ingen hindrende bemærkninger.
Holstebro
Med høringssvar af 10. apr. 2015 gør Holstebro
Kommune
kommune opmærksom bl.a. værdifulde kulturmiljøer Til efterretning.
Nord for Herrup:
Lise Kristensen
mv. i udvidelsesområder nord for
Tages ikke med i RP 2016.
Råstofgraveområde – Herrup
lise.kristensen@hol I samme områder forventes en ny
grundvandskortlægning inden sommer, og denne bør
stebro.dk
RP-2016-RD-345 indgå i vurderingen af en evt. efterbehandlingsplan.
Kommunen har den 2. juli 2015 sendt et
fyldestgørende høringssvar med bl.a. nedenstående
Til efterretning.
bemærkninger vedr.: Evt. Råstofgraveområde –
Sletkærgård:
Sletkærgård og Evt. Råstofgraveområde –
Tages med i RP 2016. og med
Underup.
retningslinie-bemærkning om
Der er trafikale problemer begge steder – dog størst
tilkørselsvej.
Horsens Kommune ved Underup.
Der er grundvands-/vandforsyningsinteresser, som der
Rådhustorvet 4
Til efterretning.
8700 Horsens
skal tages hensyn til begge steder.
Underup:
Ingen af områderne vurderes at kunne påvirke
Tages med i reduceret udgave og
Randi Vuust Skall udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
Naturinteressen er klart størst ved Underup, hvor der alene som interesseområde.
rvs@horsens.dk
skal foretages en nærmere konsekvensvurdering i
forbindelse med udarbejdelse af gravetilladelsen ift.
bilag IV- arterne i området.
RP-2016-NF-722
I forhold til efterbehandlingsplanen, så anbefaler
Horsens Kommune at de afgravede arealet
efterbehandles til natur- og rekreative formål. Ønsket
er at der kan skabes nye levesteder for plante- og
dyrelivet.
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Horsens Kommune Kommunen har den 30. sept. 2015 sendt et
uddybende høringssvar med bemærkninger vedr.:
Rådhustorvet 4
1) Evt. Råstofgraveområde – Sletkærgård
8700 Horsens
Der skal tages hensyn til de trafikale og
Randi Vuust Skall grundvandsmæssige forhold.
2) Evt. Råstofgraveområde – Underup.
Store trafikale problemer og store naturinteresser,
rvs@horsens.dk
ligesom der måske kan opstå problemer med
RP-2016-NF-1464 drikkevandsforsyning.
Kommunen har via mail den 18 marts 2015 sendt et
teknikker svar med kommunens bemærkninger.
Generelt ønskes der en dialog/diskussion om at
udlægge råstofgraveområder hvor der er vandløb,
ligesom arealer udpeget som bevaringsværdig natur
ønskes bevaret.
1) Elbæk: ønskes udtaget som råstofgrave-område p.
gr. a. beskyttet hedeareal / alternativt reduceret.
2) Femhøje: Interesseområdet nord for motorvejen
bør tages ud af planen, da det er udlagt som
erhvervsareal i kommuneplanen
3) Isenvad: ønskes udtaget som råstofgraveområde
p. gr. a. geologiske kvaliteter/ alternativt reduceret.
Efterbehandling til naturformål.
4) Krondal: Efterbehandling til naturformål.
Ikast-Brande
5) Ll. Hjøllund: ønskes udtaget som
Kommune
råstofgraveområde / alternativt reduceret.
Anne Jul Kristensen 6) Nørre Snede: Efterbehandling til naturformål.

Til efterretning.
Sletkærgård:
Tages med i RP 2016. og med
retningslinie-bemærkning om
tilkørselsvej.
Til efterretning.
Underup:
Tages med i reduceret udgave og
kun som råstofinteresseområde.
1) Elbæk:
Til efterretning. Tages ikke med i
RP 2016.
2) Femhøje:
Til efterretning. Tages ikke med i
RP 2016.

3) Isenvad:
Til efterretning. Tages med i
reduceret udgave (fra 136 ha til 76
ha).
4) Krondal:
Til orientering
5) Ll. Hjøllund: Til efterretning.
Tages med i reduceret udgave (fra
510 ha til 492ha).
6) Nørre Snede:
Til orientering
7) Pårup Mose:
7) Pårup Mose: Efterbehandling til naturformål.
Ajkri@ikastUdgravet – ikke med i RP 2016
brande.dk
8) Ringvejen, Brande:
8) Ringvejen, Brande: Ingen bem.
Udgravet – ikke med i RP 2016.
RP-2016-RD-204
9) Risbjerg Brande: Til
9) Risbjerg Brande: Området bør revurderes i
efterretning. Tages ikke med i RP
samarbejde med kommunen.
2016.
Efterbehandling til naturformål.
10) Skygge Plantage:
Til efterretning. Tages med i
10) Skygge Plantage (udvidelse): ønskes ikke
reduceret udgave (fra 37 ha til 12
medtaget som råstofgraveområde / alternativt
ha).
reduceret. Efterbehandling til naturformål.
11) Stendalvej Brande:
11) Stendalvej Brande: Området bør revurderes i
Til efterretning. Tages med i
samarbejde med kommunen.
reduceret udgave (fra 204 ha til
Efterbehandling til naturformål.
130 ha).
12) Toftlund: Efterbehandling til naturformål.
12) Toftlund:
Til orientering.
13) Tulstrup: Området børe revurderes i samarbejde
13) Tulstrup: Til efterretning.
med kommunen. Vandløbene beskyttes.
Tages med i reduceret udgave (fra
Efterbehandling til naturformål.
718 ha til 648 ha).
Kommunen har den 1. juli 2025 sendt et høringssvar
med bl.a. nedenstående bemærkninger vedr.: Evt.
Ikast-Brande
Råstofgraveområde – St. Bredlund Øst og
Til efterretning. Tages med i
Kommune
Råstofinteresseområde - Lille Bredlund.
reduceret udgave (fra 170 ha til 94
Anne Jul Kristensen Begge områder ligger i Silkeborg Kommune på
ha).
grænsen til Ikast-Brande kommune, og kommunen er
bekymret for konsekvenser for Hampen Sø. Regionen
Ajkri@ikastbrande.dk
bør tage områderne ud af råstofplanen eller snarest
muligt sørge for at undersøge virkningen af
RP-2016-NF-705
råstofindvindingen på Hampen Sø.
Lemvig Kommune Vedr.: Råstofgraveområde Rom
Med høringssvar af 7. apr. 2015 opfordrer Lemvig
Kirsten Harbo
kommune til at en række oplistede forhold medtages i
den endelige miljøvurdering. Og scooping vurderingen
Kirsten.Harboe@le bør på visse punkter revurderes:
Til efterretning.
Rom kirke, Rom flyveplads, en geopark i
mvig.dk
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RP-2016-RD-357

Nordvestjylland, nedgravede en vand og
spildevandsledninger, gamle bunkers og aktiviteter i
1940-50’erne, til- og frakørsels forhold til
Ringkøbingvej, skovbyggelinie, landskab, grundvand
og gravhøj.
Endelig gøres opmærksom på at det østlige areal
(delvis ejet af kommunen) er udpeget som
erhvervsområde til virksomheder med specielle
beliggenhedskrav.

Norddjurs
Kommune

Kommunen har via mail den 25 marts 2015 sendt et
teknikker svar med kommunens retningslinier for
råstofindvinding og efterbehandling. Ingen konkrete
skp@norddjurs.dk
bemærkninger.
Sidsel Kontni Prahm

Rom (udvidelse):
Tages ikke med i RP 2016.

Til orientering.

RP-2016-RD-276
Til efterretning.
Kommunen har via mail den 10. august 2015, sendt et Glatved Nord:
Norddjurs
teknikker svar med kommunens bemærkninger til Evt. Tages med i reduceret udgave (fra
Kommune
45 ha til 26 ha).
Råstofgraveområde–Glatved Nord og
Marie Karlson
Råstofgraveområde–Kirial (Udvidelse).
Til efterretning.
Der er redegjort for støj- og støv problemer,
marik@norddjurs.dk
Kirial:
Naturbeskyttelseslovens §3, , drikke- og
Tages med i RP 2016 i reduceret
grundvandsinteresser
og
jordforureningsforhold.
RP-2016-RD-979
udgave (fra 14 ha til 13,5 ha), og
Ingen
af
områdeudvidelserne
er
umiddelbart
RP-2016-RD-980
med retningslinie-bemærkningen
konfliktfrie.
om tilkørselsvej.
Ringkøbing-Skjern
Kommune
Julie Storm
Kommunen har via mail den 27. marts 2015 sendt et
Stausholm
Til orientering.
teknikkersvar med oplysninger om, hvilke love og
Julie.stausholm@rk planreservationer regionen skal være opmærksom på i
sk.dk
forbindelse med planlægning og sagsbehandling.
RP-2016-RD-280
Ringkøbing-Skjern
Kommunen har via mail den 14. juli 2015 sendt et
Kommune
teknikkersvar med en konfliktoversigt for råstofgravePlanafdelingen
og råstofinteresseområder. Det drejer sig om
Til orientering.
Bjørslev, Brejning, Finderup Vest, Finderup Øst,
thomas.mosgaard
Lyne Vest, Lyne Øst, Mourier Petersens Plantage
@rksk.dk
og Stauning.
RP-2016-NF-970

Silkeborg
Kommune
Bente Sørensen
bes@silkeborg.dk
RP-2016-RD-384

Kommunen har sendt et høringssvar dateret den 14.
april 2015 med bl.a. nedenstående bemærkninger:
Evt. Råstofgraveområde - Fårvang
Området nord for Rute 26 bør udtages. Hvis det
sydlige skal udpeges bør der være direkte udkørsel til
rute 26.
Råstofgraveområde – Ans, Grønbæk og Iller:
Ingen bemærkninger.
Råstofgraveområde – Asklev: Udpegningen bør på
det kraftigste frarådes – ligger i stilleområde, dårlig
vejadgang og kommunen har tidligere forudsat, at
området ikke udvides og indvinding stopper med
udgang af 2016.
Råstofgraveområde – Tandskov: Kan tilslutte sig
dette forslag.
Endvidere er der
- bemærkninger til overflade- og grundvands-forhold
ved råstofgraveområder
- betragtninger om tre råstofinteresseområder, forslag og kommentarer til de retningslinier som de
bør se ud i 2016 råstofplanen,
- betragtninger vedrørende miljøvurdering

Til efterretning.
Fårvang
Tages med i reduceret udgave (fra
210 ha til 155 ha).
Til efterretning.
Ans, Grønbæk og Iller: Tages med
i reduceret udgave (fra 17 ha til 15
ha).
Til efterretning.
Asklev
Se i næste rubrik

Til orientering.
Tandskov.
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Kommunen har den 14. august 2015 sendt et politisk Til efterretning - imødekommes.
behandlet grundigt høringssvar med bemærkninger til: Asklev Øst:
Tages ikke med i RP 2016.
Evt. Råstofgraveområde-Asklev Øst og evt.
Råstofgraveområde-St. bredlund Øst.
Vedrørende Evt. Råstofgraveområde-Asklev Øst
konkluderes:
Silkeborg Kommune finder at der er særdeles
tungtvejende interesser der taler mod at udpege
området som råstofgraveområde.
Det gælder især af trafikale årsager, hvor Silkeborg
Kommune finder det helt uacceptabelt, at den tunge
trafik skal fortsætte ad Rustrupvej. Ligeså meget
Silkeborg
gælder det hensyn til et for kommunen helt
Kommune
enestående landskab og unikke rekreative interesser,
der har meget stor værdi for både lokale borgere og
Kirsten Primdahl
besøgende i området.
kirsten.primdahl@s Silkeborg Kommune vil på det bestemteste protestere
Til efterretning.
ilkeborg.dk
mod udpegning af arealerne som fremtidige
St. Bredlund Øst:
råstofgraveområde.
Tages med i RP 2016. Tages med i
RP-2016-RD-1394
Vedrørende Evt. Råstofgraveområde- St. bredlund reduceret udgave (fra 170 ha til 94
Øst konkluderes:
ha) således at alene den sydlige
Silkeborg Kommune vurderer, at der er meget
del medtages, og med
tungtvejende interesser, der taler mod udlægning af
retningsliniebemærkningen om
området til fremtidigt råstofgraveområde. Det gælder alene gravning over
især de naturmæssige forhold herunder Hampen sø,
grundvandsspejl.
områdets status som stilleområde og de rekreative
interesser.
Silkeborg Kommune vil meget kraftigt fraråde
udpegningen af arealet som fremtidigt
råstofgraveområde.
Til efterretning.
Kommunen har den 23. juli 2015 sendt et høringssvar
Kalbygård -udvidelse
med oplysninger om relevante loves
Tages med i reduceret udgave (fra
indflydelse/konflikter på udvidelserne ved:
Skanderborg
99 ha til 84 ha).
Råstofgraveområde–Kalbygård,
Kommune
Råstofgraveområde-Jeksen og
Peter Frieboe
Til efterretning.
Råstofgraveområde-Stjær.
Jeksen - udvidelse
Peter.frieboe@skan Der er henvist til Planloven, Vejloven,
Tages med i reduceret udgave (fra
Naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 områder,
derborg.dk
53 ha til 40 ha).
drikkevands- og spildevandsinteresser og
fredningsforhold.
RP-2016-NF-971
Til efterretning.
Ingen af områdeudvidelserne er umiddelbart
Stjær - Udvidelse
konfliktfrie.
Tages ikke med i RP 2016.
Kommunen har den 10. juli 2025 sendt et høringssvar Til orientering.
Elke- Udvidelse
med oplysninger om relevante loves
Skive Kommune
indflydelse/konflikter på: Råstofgraveområde – Elke Medtages som ønsket.
(Udvidelse) og Evt. RåstofgraveområdeHenrik Bang
Til efterretning.
Elvergården.
Andersen
Elvergården - udvidelse
Der er henvist til Planloven, Vejloven,
Tages med i reduceret udgave (fra
Naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 områder,
heba@skivekommu
8 ha til 3,5 ha), således at sydlige
drikkevands- og spildevandsinteresser og
ne.dk
stribe ikke medtages.
fredningsforhold.
Ingen større konflikter ved råstofgraveområde – Elke.
RP-2016-NF-968
Fredninger og gravhøje ved råstofgraveområde –
Elvergården.
Kommunen har den 3. juni 2025 sendt et høringssvar
dateret den 10. marts 2015 med bl.a. nedenstående
bemærkninger:
Syddjurs Kommune
Ser gerne forsat råstofindvinding i kommunen; men
Til orientering
ønsker at indvinding skal foregå i forbindelse med
Michael Tolstrup
eksisterende grave (bl.a. ved Glatved og Tirstrup)
frem for at der åbnes nye.
syddjurs@syddjurs.dk
Derudover er der givet konkrete bemærkninger til:
Evt. Råstofgraveområde - Hyllested
RP-2016-RD-393
Der redegøres for planmæssige forhold, drikkevands- , Til efterretning.
natur- og kulturhistoriske interesser samt vejforhold. Hyllested:
Og med baggrund i ovenstående forhold finder
Meget dårlig til‐ og frakørsels
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Syddjurs Kommune, at det anmodede
forhold samt fredede gravhøje og
råstofgraveområde ved Hyllested bør udelades af det diger.
kommende forslag til Råstofplan 2016, da det strider
mod væsentlige planlægningsmæssige, rekreative,
grundvands-, kulturhistoriske og trafikale interesser.
Kommunen har den 25. juni 2015 sendt et høringssvar
med bl.a. nedenstående bemærkninger vedr.: Evt.
Til efterretning.
Råstofgraveområde – Frelling og Evt.
Frelling:
Råstofgraveområde – Hornslet
Kommunens udgangspunkt er, at de eksisterende
Tages ikke med i RP 2016 p.gr.a.
Syddjurs Kommune
råstofgraveområder ved Glatved og Tirstrup skal
forekomstens kvalitet.
færdigudnyttes inden der tages nye områder i brug.
Michael Tolstrup
Til efterretning.
Vedrørende området ved Frelling, ønskes den
nordlige del (op mod Bugtrup og Kolind) ikke medtaget Hornslet:
syddjurs@syddjurs.dk
Tages ikke med i RP 2016 p.gr.a.
som kommende Råstofgraveområde.
Vedrørende området ved Hornslet, ønskes dette ikke forekomstens størrelse.
RP-2016-NF-650
– bl.a. p.gr. a. at forekomsten har en ringe
stenprocent.
Forbeholder sig ret til at komme med bemærkninger til
”Forslag til Råstofplan 2016”, når den sendes i høring
primo 2016.
Til efterretning.
Viborg Kommune
Bruunshåb-udvidelse:
Kommunen har via mail den 17. marts 2015 sendt et
Tages ikke med i RP 2016.
Bente Egebæk
teknikker svar. Ingen bemærkninger, idet der ikke er
Rapport fra 2015 viser store
Andersen
nye evt. kommende råstofgraveområder.
naturinteresser og konflikt med EU
Bemærker dog, at område ved Evt.
naturbeskyttelsesdirektiv.
Ba4@viborg.dk
Råstofgraveområde Brunshåb er udpeget som
værdifuldt landskab i Kommuneplan 2013-2025.
Området er omfattet af en såkaldt
RP-2016-RD-255
anmeldt rettighed.
Kommunen har den 27. august 2015 sendt et
Til efterretning.
høringssvar med bl.a. nedenstående bemærkninger
Rødding-udvidelse:
vedr.: Evt. Råstofgraveområde – Rødding
Regionen har fulgt
Kommunen vurderer, at der på baggrund af den
Viborg Kommune
kommuneplanens løsning og
samfundsmæssige interesse i at udnytte
råstofforekomsten kan skabes en gennemgang langs forslag m.h.t korridor til det
Bente Egebæk
det sydlige skel, og at udpegningen af det værdifulde udvidede råstofgraveområde –
Andersen
arealet er reduceret fra 8,5 ha til 7
landskab tilrettes ved førstkommende revision af
ha.
kommuneplan 2013-2025. Se vedlagte bilag.
Ba4@viborg.dk
Henstilles til Region Midtjylland, at udlægningen af
råstofgraveområde tilrettes kommuneplanens
RP-2016-NF-1439
udpegning af værdifuldt landskab for det øvrige areal,
som vist i medsendt bilag, således at der ikke i
fremtiden vil være konflikter mellem kommuneplanen
og råstofplanen.
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Forslag/bemærkninger fra private – herunder fra råstofbranchen:
Kommune

Favrskov
Kommune

Navn
Landsbyrådet Vejerslev
Annie Nielsen
Tingvej 26,
8881 Thorsø
mail@bifrost-konsulent.dk

Idéer / forslag /
bemærkninger

Ønsker med mail af 11. marts
2015 at få tilsendt regionens
forslag til råstofplan.

RP-2016-RD-251

Udvidelse af
Nymølle Stenindustrier A/S Råstofgraveområde - Haldum

Favrskov
Kommune

Per-Ulrik Jensen

Har den 30. marts 2015 anmodet

Perulrik.jensen@nymoelle.d om at få udvidet råstofgraveomk
rådet med to arealer henholdsvis

Med mail den 17. marts 2015 er
afsendt ”Råstofredegørelse”,
”Debatoplæg med indkaldelse af
idéer og forslag” samt
”Miljøvurdering”.
Endvidere er sendt link til
hjemmesiden med revision af
gældende råstofplan.
Til efterretning – imødekommes
delvis.
Haldum Syd - udvidelse
Tages med i reduceret udgave (fra
92 ha til 26 ha), og med
retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.

- syd for Vittenvej på ca. 90 ha, og
Til efterretning.
- øst for Haldum (matr. nr. 11r
Haldum By, Haldum) på ca. 20 ha. Haldum Øst - udvidelse:
Tages ikke med i RP 2016. p.gr.a.
plan- og trafikmæssige forhold.
Udvidelse af
Råstofgraveområde-Haldum
Til efterretning – imødekommes
(Syd)
delvis.
Gør den 26. juni 2015 indsigelse
John Korstgård
Haldum Syd - udvidelse
mod ønsket om at udlægge
Vittenvej 23
Tages med i reduceret udgave (fra
området syd for Vittenvej.
8382 Hinnerup
92 ha til 26 ha), og med
Begrundelse er, at
retningslinie-bemærkningen om
- mange naboer vil blive berørt,
jkorstgard@mac.com
- højspændingsmaster er placeret i tilkørselsvej.
området,
RP-2016-NF-660
- området er spækket med
arkæologi,
- trafikale forhindringer,
Udvidelse af
Råstofgraveområde-Haldum
Til efterretning – imødekommes
(Syd)
H. Ankersen
delvis.
Gør den 6. juli 2015 indsigelse
Vittenvej 45
mod ønsket om grusgravning syd Haldum Syd - udvidelse
8382 Hinnerup
Tages med i reduceret udgave (fra
for Vittenvej. Begrundelse er, at
92 ha til 26 ha), og med
der i 26 år har været
monaoghenning@gmail.com
retningslinie-bemærkningen om
gravet nord for vejen
tilkørselsvej.
støv, støj og
RP-2016-NF-770
trafiksikkerhed
der ikke er behov for nye
graveområder
Udvidelse af
Råstofgraveområde-Haldum
Til efterretning – imødekommes.
(Øst)
Haldum Øst - udvidelse:
Ønsker den 2. juli 2015 at6
Jørgen Albøge
Tages ikke med i RP 2016. p.gr.a.
området ikke bliver udlagt i en
Haldumvej 2
plan- og trafikmæssige forhold.
kommende råstofplan.
8382 Hinnerup
Begrundelse er, trafiksikkerhed,
støj og støvgener
j.alb@mail.dk
Med den indvinding der foregår i
dag påpeges et kraftigt ønske om
RP-2016-NF-724
hastighedsbegrænsende
foranstaltninger på Haldumvej,
således der ikke opstår farlige
trafiksituationer.
Udvidelse af
Kirken i Hinnerup,
Råstofgraveområde-Haldum
Menighedsrådet
Til efterretning – imødekommes.
(Øst)
KirkekontorHet,
Gør den 8. juli 2015 opmærksom Haldum Øst - udvidelse:
Skolestien, Grundfør
RP-2016-RD-297

Favrskov
Kommune

Favrskov
Kommune

Favrskov
Kommune

Favrskov
Kommune
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på, at graveområdet ved Haldum Tages ikke med i RP 2016. p.gr.a.
plan- og trafikmæssige forhold.
Kirke er placeret overfor en
planlagt Kirkegårdsudvidelse, med
RP-2016-NF-836
Parkeringsareal. Endvidere er
vejen mellem Haar og Sandby
stærkt befærdet af såvel cyklister
som gående trafikanter. Dette bør
tænkes ind i den kommende
lokalplan, så der kan sikres gode
forhold for såvel gående som
cyklende trafikanter.
Udvidelse af
Råstofgraveområde-Haldum
Til efterretning – imødekommes
(Syd)
Gør den 14. juli 2015 opmærksom delvis.
Rikke Kvist
Haldum Syd - udvidelse
Vittenvej 40
på, at bopæl ligger med
eksisterende grusgrav i baghaven, Tages med i reduceret udgave (fra
8382 Hinnerup
92 ha til 26 ha) og med
med de tilhørende støv- og
kvistenrikke@hotmail.com støjgener.
retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.
Med udvidelsesforslaget vil der
også komme en grusgrav i
RP-2016-NF-908
forhaven, hvilket er uoverskueligt!
Og formentligt nu helt umuligt at
sælge ejendommen.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Voldby
Protesterer med mail af 29.marts Til efterretning – imødekommes.
Martin Jensen
2015 over projektet bl.a. fordi
Evt. Råstofgraveområde –
Byagervej 29
1) Der er flagermus, rovfugle og Voldby:
8450 Hammel
bilag iV arter
Tages ikke med i RP 2016.
2) Ligger for tæt på boligområder
mriisj@jubii.dk
i Voldby
3) Der bør findes et område med
RP-2016-RD-286
færre mennesker
Ligger i tracé til til- og
frakørselsveje til motorvejsprojekt.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Voldby
Til efterretning – imødekommes.
Gør med mail af 29. marts 2015
Jesper Kinnerup
Indsigelse mod graveområdet.
Evt. Råstofgraveområde –
Byagervej 7
Dels fordi der i forbindelse med
Voldby:
8450 Hammel
motorvejsprojektet har været
Tages ikke med i RP 2016.
mange års usikkerhed om
JesperKinnerupJensen@h
motorvejstracéet, som har betydet
otmail.com
hustab på ½ mio. kr. Dels nu med
et evt. kommende råstofområde,
RP-2016-RD-292
som atter engang vil få husprisen
til at falde. Hvis det kan sælges!
Ønsker hurtig afklaring.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Voldby
Jørgen Würtz
Ønsker med mail af 10. april 2015 Til efterretning – imødekommes.
Byagervej 40
at området udvides mod nord,
Evt. Råstofgraveområde –
8450 Hammel
således at matr. 24d Voldby By,
Voldby:
Voldby medtages som
Tages ikke med i RP 2016.
danturf1@gmail.com
graveområde. Evt. råstoffer fra en
kommende sandgrav, skal bruges
RP-2016-RD-348
til at erstatte jordtab ved
produktion af rullegræs.
Vedr.: Evt. RåstofgraveområdeKarsten I. Pedersen
Fuglsang.
Vedhavevej 3,
Med brev dateret den 8. april 2015 Til efterretning – imødekommes.
Fajstrup
sendes 43 underskrifter som
Evt. Råstofgraveområde –
8471 Sabro
protest mod evt. råstofindvindings- Fuglsang:
På vegne af 8 personer
planer.
Tages ikke med i RP 2016.
Protesten er bl.a. begrundet
RP-2016-RD-363
negativ påvirkning af natur, miljø,
8382 Hinnerup
bent@ankerhus.dk

Favrskov
Kommune

Favrskov
Kommune

Favrskov
Kommune

Favrskov
Kommune

Favrskov
Kommune
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Hedensted
Kommune

Ejendomsfirma
Thomas Hansen
Remmerslundvej 32,
8722 Hedensted
thomas@ejd-firma.dk
RP-2016-RD-376

Hedensted
Kommune

Hedensted
Kommune

dyreliv, drikkevand, trafikforhold
og mennesker.
Vedr.: RåstofgraveområdeTil efterretning.
Remmerslund.
Vedr.: RåstofgraveområdeØnsker at få udvidet råstofgrave- Remmerslund:
området ved Remmerslund mod
Tages ikke med i RP 2016. p.gr.a.
øst med matr. nr. 2 a, 19 a og dele natur- og trafikmæssige forhold.
af 2m Remmerslund By, Hedensted

Vedr.:Evt. Råstofgraveområde Anders Ladegaard &
Til efterretning – imødekommes.
Remmerslund.
Anne Margrethe
Evt. Råstofgraveområde –
Gør med som nærliggende nabo
Vandelbjerg
indsigelse mod idéen om at oprette Remmerslund:
Remmerslundvej 38
det aktuelle råstofgraveområde.
Tages ikke med i RP 2016.
8722 Hedensted
Frygter for støv og støj og tung
annemargrethev@hotmai
trafik, som vil være til fare for
l.com
bløde trafikanter. Endelig frygtes
for en kraftig værdiforringelse af
RP-2016-NF-659
boligen.
Vedr.: RåstofgraveområdeEjendomsfirma
Telefonisk meddelt den 24. aug.
Remmerslund.
Thomas Hansen
2015, at høringssvar kan ses på
Ønsker at få tilsendt kopi af de
Remmerslundvej 32,
bemærkninger/indsigelser der er regionens hjemmeside.
8722 Hedensted
indkommet i høringsfasen.
thomas@ejd-firma.dk
RP-2016-NF-1396

Hedensted
Kommune

Ejvind Laursen A/S
Østre Ringgade 90
8722 Hedensted
fl@ejvind-laursen.dk

Vedr.: Råstofgraveområde Røde Mølle
Ønsker at få udvidet
råstofgraveområde - Røde Mølle
mod øst med del af matr. 12e
Ørum By, Ørum.

Til efterretning – imødekommes.
Råstofgraveområde – Røde
Mølle:
Tages med i RP 2016.

RP-2016-RD-381

Holstebro
Kommune

Holstebro
Kommune

Holstebro
Kommune

Vedr.: evt. Råstofgraveområde
– Herrup (udvidelser).
Jette Lægaard og Per
Gør med mail af 31. marts 2015 at Evt. Råstofgraveområde –
Lundgaard
en del af området er geologisk og Herrup (udvidelser):
Kokborgvej 11,
landskabsmæssigt bevaringsTages ikke med i RP 2016. p.gr.a.
Herrup
værdigt samt indeholder et
natur- og kulturmæssige forhold
7830 Vinderup
naturbeskyttelsesområde.
Frygter støv, støj og rystelser.
laegaard@me.com
Beboelsen er sat til salg, og med
RP-2016-RD-320
det foreslåede frygtes at det vil
blive en omsonst opgave.
Vedr.: evt. Råstofgraveområde
– Herrup (udvidelser).
Evt. Råstofgraveområde –
Påpeger med mail af 31. marts
Kaja Ebbesen Vejsgaard 2015 at der er unøjagtigheder med Herrup (udvidelser):
betegnelsen af områderne og de
Niels Vejsgaard
Tages ikke med i RP 2016. p.gr.a.
tilhørende beskyttelsesområder.
Kokborgvej 16
natur- og kulturmæssige forhold
Mener videre ikke, at der kan gives
7830 Vinderup
dispensation inden for et §3
nielsvejsgaard@hotmail.com (overdrev) område. I givet fald
være ødelæggende for landskabet
RP-2016-RD-321
samt den rige forekomst af vildt.
Påpeger støv, støj og vibrationer,
som vil give en forringet
livskvalitet for borgerne.
Vedr.: evt. Råstofgraveområde
Birgit og Finn Vendelboe
Til efterretning – imødekommes.
– Skautrup
Herningvej 128
Påpeger med mail af 7. april 2015 Evt. Råstofgraveområde –
7500 Holstebro
en række bekymringer vedr.: støj, Skautrup:
støv, vibrationer, visuelle gener i Tages ikke med i RP 2016. p.gr.a.
bfvendelboe@mail.tele.dk
det fredelige og naturskønne
kulturmæssige og for begrænset
område med rigt dyreliv.
areal.
RP-2016-RD-323
Generelle spørgsmål vedr. brug af
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sand og grus til motorvejsprojekt,
tidsramme, informationsmøder,
trafikmængde, til- og frakørsel,
værditab og efterbehandling.

Horsens
Kommune

Horsens
Kommune

Vilh. Bech
Dortheasminde A/S
Nørregade 87,
7171 Uldum
cb@vb-transport.dk
RP-2016-RD-170
Vilh. Bech
Dortheasminde A/S
Nørregade 87,
7171 Uldum
cb@vb-transport.dk
RP-2016-RD-170

Horsens
Kommune

Finn og Vivi Melgaard
Degnemosen 5
8740 Brædstrup
melgaard@reuther-stc.com

RP-2016-NF-670

Horsens
Kommune

Gitte og Mikael Jensen
Ågårdsvej 2
8740 Brædstrup
mikael.gitte@gmail.com
RP-2016-NF-725

Horsens
Kommune

Finn og Vivi Melgaard
Degnemosen 5
8740 Brædstrup
melgaard@reuther-stc.com

RP-2016-NF-766

Horsens
Kommune

Michael Christensen
Degnemosen 2, Underup
8740 Brædstrup
sarah.michael@email.dk
RP-2016-NF-867

Horsens
Kommune

Kirsten og Lejf Hansen
Degnemosen 7
8740 Brædstrup

Til efterretning.
Nyt Råstofgraveområde Nyt Råstofgraveområde Underup
Ønsker med brev af 23. febr. 2015 Underup
Tages ikke med i RP 2016.
udlagt et nyt råstofgraveområde
Arealet reduceres og nedgraderes
Underup nordvest for Nim. Matr.
nr. 3d og 4h, Underup By, Underup til interesseområde p.gr.a. til- og
frakørselsproblemer.
Til efterretning.
Nyt Råstofgraveområde Nyt Råstofgraveområde Underup
Underup
Med brev dateret den 26. marts
2015 er fremsendt dokumentation Tages ikke med i RP 2016.
Arealet reduceres og nedgraderes
for råstoffer på det evt. nyt
til interesseområde p.gr.a. til- og
råstofgraveområde Underup
nordvest for Nim. Matr. nr. 3d og frakørselsproblemer.
4h, Underup By, Underup
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Nyt Råstofgraveområde –
Med brev dateret den 28. juni
2015 anmodes på det kraftigste
Underup:
om, at arealet ikke udlægges til
Tages ikke med i RP 2016.
råstofgraveområde. Dels p.gr.a 24 Arealet reduceres og nedgraderes
års bopæl i pagt med naturen. Dels til interesseområde p.gr.a. til- og
er der opremset en række
frakørselsproblemer.
naturværdier, som området er
præget af. Endelig oplyses, at
lodsejeren af det aktuelle areal
ikke viser respekt for natur- og
kulturværdier, og har svært ved at
overholde skelgrænser.
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Gør den 2. juli 2015 opmærksom Nyt Råstofgraveområde –
på, at deres stuehus ligger 4 meter Underup:
fra Ågårdsvej, og stor lastbiltrafik Tages ikke med i RP 2016.
vil medføre støre gener. Frygter at Arealet reduceres og nedgraderes
den skønne natur og det rige
til interesseområde p.gr.a. til- og
dyreliv vil komme til at lide under frakørselsproblemer.
en evt. råstofgrav.
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Har den 6. juli 2015 bekymringer Nyt Råstofgraveområde –
vedr. sætningsskader ved evt.
Underup:
grundvandssætning og/eller
Tages ikke med i RP 2016.
vibrationer fra trafik. Kan
Arealet reduceres og nedgraderes
drikkevandskvalitet blive truet? Og til interesseområde p.gr.a. til- og
hvad ned støjpåvirkning!
frakørselsproblemer.
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Nyt Råstofgraveområde –
Gør den 9. juli 2015 indsigelse
mod gravning i området mellem
Underup:
Gundeåen og Porskærmose, hvor Tages ikke med i RP 2016.
der både er Åbeskyttelseslinje,
Arealet reduceres og nedgraderes
gravhøje, fredsskov og private
til interesseområde p.gr.a. til- og
vandboringer at tage hensyn til.
frakørselsproblemer.
Derudover frygt for
trafiksikkerhed, støv og støj og
endelig frygt for faldende
ejendomspriser.
Nyt Råstofgraveområde Underup
Med brev dateret den 30. juni

Til efterretning – imødekommes.
Nyt Råstofgraveområde –
Underup:
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Tages ikke med i RP 2016.
2015 anmodes på det kraftigste
Arealet reduceres og nedgraderes
om, at arealet ikke udlægges til
råstofgraveområde. Dels p.gr.a et til interesseområde p.gr.a. til- og
1½ år gammelt nybygget hus, dels frakørselsproblemer.
er der oplyst en lille snes
argumenter der helt eller delvis
taler imod en grusgrav.
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Gør den 4. juli 2015 opmærksom Nyt Råstofgraveområde –
på, at en evt. transport skal
Alice og
Underup:
passere Underup-krydset. Et
Vagn Åge Jørgensen
Tages ikke med i RP 2016.
uheldskryds. Bør i givet fald laves Arealet reduceres og nedgraderes
Bredvadmøllevej 25,
om til en rundkørsel.
8740 Brædstrup
til interesseområde p.gr.a. til- og
Påpeger, at der er 4 private
frakørselsproblemer.
aliceogvagn@hjemmefra.dk vandboringer i områdets nærhed.
RP-2016-NF-780
En evt. grusgravning bør ske med
størst mulig hensyntagen til
trafiksikkerhed og beboere i
området.
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Christina &
Nyt Råstofgraveområde –
Gør den 9. juli 2015 indsigelse
Kevin Bendixen
mod gravning i området med
Skanderborgvej 17
Underup:
begrundelse at der er dårlige
8740 Brædstrup
Tages ikke med i RP 2016.
udkørselsforhold, trafiksikkerhed Arealet reduceres og nedgraderes
deere.4440@hotmail.com
for cyklende børn, støv- og
til interesseområde p.gr.a. til- og
støjgener, vibrationsskader på
frakørselsproblemer.
RP-2016-NF-873
husene og endelig er der frygt for
ødelæggelse af naturen.
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Nyt Råstofgraveområde –
Gør den 6. juli 2015 indsigelse
mod gravning i området med bl.a. Underup:
Børge Jacobsen
begrundelser om at vikingegrav Tages ikke med i RP 2016.
porskærmose - skal have gravfred, at Arealet reduceres og nedgraderes
Degnemosen 3
gravhøj bevares, at private
8740 Brædstrup
til interesseområde p.gr.a. til- og
brøndboringer ikke forurenes, at
frakørselsproblemer.
flora og fauna beskyttes - "fredes",
jobbebobbe@live.dk
som det er nu.
Endelig findes, at råstofindvinding,
RP-2016-NF-884
- vil være kortsigtet og med de
værst tænkelige følger, - for
nutiden og fremtiden.
RP-2016-NF-777

Horsens
Kommune

Horsens
Kommune

Horsens
Kommune

Horsens
Kommune

Horsens
Kommune

Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Nyt Råstofgraveområde –
Gør med brev dateret den 7. juli
2015 indsigelse mod forslag til
Underup:
råstofplan vedrørenden matrikkel Tages ikke med i RP 2016.
3d og 4.
Jacob Justesen
Arealet reduceres og nedgraderes
Ågårdsvej er en fælles privatvej,
Bredvadmøllevej 42
til interesseområde p.gr.a. til- og
og er en smal grusvej hvor 2
8740 Brædstrup
frakørselsproblemer.
personbiler kun med forsigtighed
jacob@siljebjerggaard.dk kan passere hinanden. Ønsker ikke
at afgive til evt. vejudvidelse.
RP-2016-NF-899
Ejer husene beliggende Ågårdsvej
2 og 3, og det vil give lejere
betydelige gener i form af støv og
støj da begge huse kun ligger 5
meter fra vejen. Bekymret for
vandforsyningssikkerhed
Kim Ruberg
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Degnemosen 1
Underup
Nyt Råstofgraveområde –
8740 Brædstrup
Gør den 12. juli 2015 indsigelse
mod forslag til råstofplan, og kan Underup:
kim@ruberg.dk
som udgangspunkt tilslutte sig
Tages ikke med i RP 2016.
bemærkninger fra Finn og Vivi
Arealet reduceres og nedgraderes
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til interesseområde p.gr.a. til- og
Melgaard (RP-2016-NF-766).
frakørselsproblemer.
Derudover tvivles der på, om
dokumentation for
råstofforekomsten
tilstrækkelighed. Gør opmærksom
på naturbeskyttelses- og
fortidsmindeinteresser samt til- og
frakørselsproblemer med støj, støv
og sætningsskader. Endelig
påpeges lodsejers ægtefælle som
uhjemlede forhold til vejret og
vejadgang.
Nyt Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
Underup
Beder pænt regionen overveje om Nyt Råstofgraveområde –
Dennis Holst Mortensen råstofreserverne i området er så
Underup:
udtømte, at arealet omkring
og familie.
Tages ikke med i RP 2016.
Gudenåen, Porskær og
Ågårdsvej 7,
Arealet reduceres og nedgraderes
Degnemosen er det mest oplagte til interesseområde p.gr.a. til- og
8740 Brædstrup
af de tilbageværende
frakørselsproblemer.
holst.mortensen@gmail.com udvindingsområder.
RP-2016-NF-974
Stiller en række relevante
spørgsmål om selve
råstofindvindingsproceduren med
støv, støj og efterbehandling.
Vedr. Råstofgraveområde –
Nim - Sletkærgård
Til efterretning.
Grontmij A/S,
Nim (udvidelse) Sletkærgård:
Camilla Græsborg
Grundejer Vagn Åge Bach samt
Tages med i RP 2016, og med
Kokbjerg 5
Colas Danmark ønsker at udvide
retningslinie-bemærkningen om
6000 Kolding
eksisterende råstofgraveområde
tilkørselsvej.
mod vest. (Bl.a. matr. 30b Nim By,
cgb@grontmij.dk
RP-2016-RD-326
Nim).
RP-2016-NF-901

Horsens
Kommune

Horsens
Kommune

Nyt Råstofgraveområde – Nim
(udvidelse) Sletkærgård
Gør den 9. juli 2015 indsigelse
mod udvidelsesprojektet med
tilkendegivelse af, at man under
ingen omstændigheder leve med
de følgevirkninger og gener, der er
i forbindelse med udvindingen af
Gert Christensen
råstoffer så tæt på bopælen (10
Sletkærvej 18
m).
8740 Brædstrup
Begrundelse er bl.a. at vandstand
Horsens
vil hæves og mere af jorden vil stå
gert_christensen@hotmai
Kommune
permanent under vand og dermed
l.com
ikke dyrkes.
Der være store støjgener i
RP-2016-NF-861
forbindelse med drift og transport.
Familien arbejderunder stor
stresspåvirkning og har brug for ro
og hvile ro i fritiden.
Der frygtes vibrationer kan få
bopæl til at sætte sig/ slå revner,
som også vil forringe ejendommes
værdi.
Vedr.: Råstofgraveområde Isenvad
Ulla Cordius
Tyvkærvej 24
Med mail af 25. marts 2015
henvises til matriale der før er
Ikast-Brande Isenvad.
ucordius@hotmail.com
fremsendt, er der stadigvæk
Kommune
utilfredshed ved behandling af
gravetilladelser af området ved
RP-2016-RD-267
Tyvkærvej.
Ikast-Brande John Pedersen
Vedr.: Råstofgraveområde Kommune
Tyvkærvej 26
Isenvad

Til efterretning – imødekommes
ikke.
Nim (udvidelse) Sletkærgård:
Tages med i RP 2016, og med
retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Isenvad
Tages med i reduceret udgave (fra
136 ha til 76 ha).

Til efterretning – imødekommes
delvis.

13

Isenvad
Med brev dateret den 24. marts
2015 anbefales, ar området tages Tages med i reduceret udgave (fra
136 ha til 76 ha).
ud af råstofplanen. Alternative
placeringer bør undersøges. Der vil
RP-2016-RD-275
være trafikale problemer, der er
grundvandsmæssige udfordringer,
og området er præget af gas-,
vand- og højspændingsledninger.
Vedr.: Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes
Ulla Cordius /Karin Tikjøb Isenvad
delvis.
Tyvkærvej 24
Med mail af 27. marts 2015 gives Isenvad
Ikast-Brande Isenvad.
Tages med i reduceret udgave (fra
Kommune
karin.tikjoeb@gmail.com opbakning til brev af 24. marts
2015 fra John Hansen, om at der 136 ha til 76 ha).
stadig er utilfredshed.
RP-2016-RD-278
Isenvad.

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Gert Svith a/s
Rådmandsvej 12b,
8500 Grenå
post@gertsvith.dk
RP-2016-RD-164

Vedr.: Råstofgraveområde –
Glatved Nord
Ønsker at få udvidet råstofgraveområdet mod nord med matr. nr.
4a, 6h, 8k, 12c, 14a og 28b
Glatved By, Hoed.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Glatved Nord
Protesterer som nærliggende nabo
mod idéen om at få en grusgrav i
baghaven. Begrundelsen er bl.a.
Nj.multiservice@godmail.dk
faldende huspriser, utryghed med
øget trafik med konsekvenser for
RP-2016-NF-429
trafiksikkerhed for børn.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Eva Ramshøj
– Glatved Nord
Glatvej Strandvej nr.1.
Gør som nærliggende nabo
8444 Balle
indsigelse mod udvikling af
råstofområdet, idet det vil
annemonemin@yahoo.dk
ødelægge byens i forvejen smalle
eksistensgrundlag. Frygter for
RP-2016-NF-648
støjforurening og tung transport.
Bo og Anders Jørgensen Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Sommerlyst 24
– Glatved Nord
8500 Grenaa
Gør den 1. juli 2015 indsigelse
mod det foreslåede graveområde.
bsj1267@hotmail.com
Er bekymret for støv og støj, samt
fald i – de i forvejen lave –
huspriser.
RP-2016-NF-706
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Linda Susanne Qvist
– Glatved Nord
Glatvedvej 31
Gør den 5. juli 2015 som
8444 Balle
nærliggende nabo indsigelse mod
l.qvist@ofir.dk
et evt. kommende graveområde,
som ikke vil være positiv for
opvækst af børn, ligesom salg af
RP-2016-NF-752
hus vil blive svært.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Glatved Nord
Askedal
Påpeger den 6. juli 2015 at
v. Ulla Engel og
kortbilag viser fejlagtige vejnavne.
Jens Genefke
Derudover gøres opmærksom på
Glatvedvej 13
alle de støjbelastende
8444 Balle
virksomheder som: RENO Djurs,
flere igangværende grusgrave og
ullaengel@ullaengel.dk
Aarhus Lufthavn allerede plager
område.
RP-2016-NF-778
Mener ikke, at støv, støj og visuel
forurening midt i et naturlandskab
Niklas Jakobsen
Glatvedvej 31,
8444 Balle

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Glatved Nord
Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Glatved Nord
Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Glatved Nord
Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Glatved Nord
Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).
Til efterretning – imødekommes
delvis.
Glatved Nord
Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Glatved Nord
Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).
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Norddjurs
Kommune

Hanne Skovrup & Ole
Skovrup
Glatvedvej 42
8444 Balle
Hannes@nypost.dk
RP-2016-NF-983

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

med vand, skov, enge og masser
af dyreliv, der tjener som
udflugtssted for såvel turister som
lokalområdet skal yderligere
belastes.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Glatved Nord
Ser den 7. juli 2015 at Gert Svith
A/S ikke får lov til at grave så tæt
på Glatved By som der er foreslået
i den nye høringsrunde. Det ny
oprettede område syd for byen
larmer rigeligt på trods af en
etableret jordvold, så derfor
henstilles det kraftigt, at der ikke
gives flere tilladelser så tæt på
byen.

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Glatved Nord
Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Glatved Nord
Til efterretning – imødekommes
Undrer sig den 9. juli 2015 over at delvis.
hvordan kan det gå til at hele
Glatved Nord
området syd for Glatved Strandvej Tages med i reduceret udgave (fra
er blevet til
45 ha til 26 ha).
råstofindvindingsområde, uden at
Lars Kjær
han som ejer af en del af arealet er
Glatved Strandvej 20
blevet orienteret om denne
8444 Balle
udvidelse.
Finder ikke, at vilkårene i
lk@egens-el.dk
eksisterende tilladelser til
råstofindvinding ikke bliver
RP-2016-NF-868
respekteret.
Endelig bør der laves en samlet
plan for dels gravning, dels
deponering (RENO Djurs), således
at de to aktiviteter tager højde for
at der bor mennesker i dette for os
skønne naturområde.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
delvis.
Lene Dam Rasmussen & Gør den 9. juli 2015 indsigelse
Glatved Nord
Mads Møller Rasmussen mod råstofgraveudvidelser i
Tages med i reduceret udgave (fra
Glatved. Der opremses 6 klage
Glatvedvej 23
punkter (tidsfrist for at fremsende 45 ha til 26 ha).
8444 Balle.
klager, trafik med støv og støj,
misvisende data, bekymring for
ldr@norddjurs.dk
grundvandet, støvgener og
bronkitis, stress-påvirkning).
RP-2016-NF-871
Endelig vedlægges en liste med 26
underskrifter.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
Gør den 13. juli 2015 opmærksom delvis.
Ulla Engel og
Glatved Nord
på, at 35 husstande – som
Glatvedvej 13
repræsenterer ca. 100 beboere - Tages med i reduceret udgave (fra
8444 Balle
har skrevet under på, at man ikke 45 ha til 26 ha).
ullaengel@ullaengel.dk ønsker graveområdet udvidet.
Oplyser videre, at der vil komme
endnu flere indsigelser – fra
RP-2016-NF-906
personer der har været på ferie - i
løbet af sommeren.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Rurh og Allan Behnk
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
Glatvedvej 15
delvis.
Gør den 14. juli 2015 indsigelse
8444 Balle
Glatved Nord
mod at et stort stykke jord
allan.behnk@hotmail.com
påtænkes at indgå som fremtidigt Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).
råstofgraveområde.
RP-2016-NF-909
Siden Reno Djurs
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Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

deponeringsanlægget blev anlagt,
har lugt- og støjgener været
markante. Det aktuelle område
ligger meget tættere på vores
bolig, og det findes ikke
acceptabelt at skulle udsættes for
flere sådanne gener.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
Gør den 14. juli 2015 opmærksom delvis.
Glatved Nord
på områdets landskabsmæssige
Tages med i reduceret udgave (fra
udformning vil gøre, at en
Morten Buch
råstofgrav vil kunne ses og høres 45 ha til 26 ha).
Glatvedvej 18
fra alle sider i dalen og af alle
8444 Balle
beboere.
buch2110@icloud.com
Syd for området er der allerede
RP-2016-NF-914
foretaget store indvindinger og
deponeringsanlægget (RENO
Djurs) fylder også, så beboerne
har/er rigelig berørt af aktiviteten
med grusindvinding mv.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
Gør den 17. juli 2015 opmærksom delvis.
Glatved Nord
på at dalen omkring Østerballe
Henrik Vedsted Pedersen Bæk og Glatved Bæk er indtil nu et Tages med i reduceret udgave (fra
jomfrueligt og uforstyrret område. 45 ha til 26 ha).
Glatvedvej 20
Der har foregået aktiviteter her i
8444 Balle
området i mange, mange år, som
må være tilstrækkeligt.
henne@icloud.com
Månelandskaberne dominerer
RP-2016-NF-915
nogle steder! Fremtidige
råstofgraveområder skal være
områder uden beboelse i
nærheden, og uden den store
naturværdi.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Glatved Nord
Til efterretning – imødekommes
Konstaterer med bekymring at
delvis.
råstofgravning evt. kan komme
Glatved Nord
tæt på bopæl, som vil medføre en Tages med i reduceret udgave (fra
enorm trafik af store køretøjer og 45 ha til 26 ha).
Flemming & Karina
larm, endnu tættere på end vi
Mohrsen
allerede har.
Glatvedvej 22
Der er investeret både tid og
8444 Balle
mange penge i bopælen og
forventer at skulle bo her mange
karina@mohrsen.dk
år endnu, men frygter for faldende
RP-2016-NF-933
ejendomsværdi. Frygter videre for
bløde trafikanter.
Mener at der findes mange andre
områder til formålet, bl.a. ved
eksisterende graveområder mellem
Glatved og Tirstrup.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
Protesterer som jordejer i området mod delvis.
den næste påtænkte plan om udvikling Glatved Nord
Skovridergaarden
af råstoffer i området omkring
Skovlystvej 13
Tages med i reduceret udgave (fra
Glatvedvej mod Glatved By. Området 45 ha til 26 ha).
8500 Grenaa
har allerede oplevet ét nyudviklet
Aage Tang-Andersen
område mod Glatved Strandvej,
med betydelige gener til følge i
ata@tangkrogh.dk
form at vedvarende
kørsel af råstoffer til og fra
RP-2016-NF-950
området med tung trafik, kraftig
støv-forurening og støj til gene for
alle i området.
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Norddjurs
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Norddjurs
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Norddjurs
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Norddjurs
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
delvis.
Protesterer den 9. juli 2015 som
borger i området på det kraftigste Glatved Nord
mod den næste påtænkte plan om Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).
udvikling af råstoffer i området
Lars Krüger Eriksen
omkring Glatvedvej mod Glatved
Glatved Strandvej 35
By. Der er allerede kørsel af
8444 Balle
råstoffer til og fra området med
ave@pc.dk
uanstændig tung trafik, kraftig
støvforurening til gene for alle i
området, der må holde sig inden
RP-2016-NF-960
døre. Forlanger at området fredes
for de planlagte aktiviteter og med
øjeblikkelig virkning skrives ud af
Råstofplan 2016.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
Annie & Jens Thygesen – Glatved Nord
delvis.
Glatved Strandvej 27-29 Gør den 10. juli 2015 indsigelse
Glatved Nord
mod råstofgraveudvidelser i
8444 Balle.
Tages med i reduceret udgave (fra
Glatved. Begrundelsen er, at en
jensthygesen@adslhome.dk råstofgrav i baghaven vil give store 45 ha til 26 ha).
gener med støj, støv, tung trafik,
RP-2016-NF-962
forringelse af ejendomsværdi samt
risiko for ødelagte vandboringer.
Annette Valløe Eriksen
Glatved Strandvej 35
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes
delvis.
8444 Balle
– Glatved Nord
Glatved Nord
Gentager den 7. juli 2015
Tages med i reduceret udgave (fra
ave@pc.dk
foranstående (RP-2016-NF-960)
45 ha til 26 ha).
bemærkninger.
RP-2016-NF-964
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
Gør den 9. juli 2015 opmærksom delvis.
Glatved Nord
på at beboere på Glatved
Strandvej har oplevet meget store Tages med i reduceret udgave (fra
45 ha til 26 ha).
forringelser af livskvaliteten ikke
mindst det seneste ½ år, hvor den
tunge trafik har eskaleret
Ulla jørgensen
voldsomt, så tung trafik, støv og
Glatved strandvej 25
rystelser er dagligdag. Videre
8444 balle
påpeges, at der mange trafikale
ulovligheder, og den spirende
glatved25@gmail.com
turisme i området vil derfor lide et
totalt nederlag. Landskabet
RP-2016-NF-965
ødelægges og dyrene flygter ned
på stranden. Satser man på
turisme kan det ikke nytte at man
ødelægger de sidste vilde
naturområder vi har i Danmark,
Området har rigeligt med
grusgrave i forvejen og regionen
må finde nye jagtmarker.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Glatved Nord
Så gerne at Gert Svith A/S ikke får delvis.
Hanne Skovrup og Ole
lov til at grave så tæt på Glatved Glatved Nord
Skovrup
By som der er foreslået i den nye Tages med i reduceret udgave (fra
Glatvedvej 42
45 ha til 26 ha).
høringsrunde. Det drejer sig om
8444 Balle
matr. 6h , 8k og 12c
Det ny oprettede område syd for
Hannes@nypost.dk
byen larmer rigeligt på trods af en
etableret jordvold så derfor
RP-2016-NF-983
henstilles det kraftigt at der ikke
gives flere tilladelser så tæt på
byen.
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Gert Svith a/s
Rådmandsvej 12b,
8500 Grenå
Post@gertsvith.dk
RP-2016-RD-164

Norddjurs
Kommune

Line Rydahl Sørensen
Ågårdsvej 9
8500 Grenaa
Rydaahl@hotmail.com
RP-2016-NF-652

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Norddjurs
Kommune

Vedr.: Råstofgraveområde –
Kirial.
Ønsker at få udvidet råstofgraveområdet mod øst med matr. nr.
2at, 2n,2o,2p,2q og 2s Kirial,
Grenaa Jorder
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Kirial
Gør som nærliggende nabo
indsigelse mod at der i givet fald
skal være opkørsel fra grusgraven
til Ågårdsvej. Frygter for støv- og
støjforurening og tung transport til
gene for beboerne langs
Ågårdsvej.

’
Til efterretning – imødekommes
delvis.
Kirial (udvidelse)
Tages med i let reduceret udgave
(fra 14 ha til 13,5 ha), og med
retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Kirial (udvidelse)
Tages med i let reduceret udgave
(fra 14 ha til 13,5 ha), og med
retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Kirial
delvis.
Gør den 3. juli 2015 indsigelse
mod projektet med begrundelsen, Kirial (udvidelse)
at det både visuelt og økonomisk Tages med i let reduceret udgave
(fra 14 ha til 13,5 ha), og med
har konsekvenser.
mj.alice@hotmail.com
Videre er der stillet en lang række retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.
afklarende spørgsmål, såfremt
RP-2016-NF-731
projektet bliver en realitet.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Herdis Rasmussen og
Til efterretning – imødekommes
– Kirial
Finn Sørensen
delvis.
Gør den 3. juli 2015 indsigelse
Kristiansmindevej 7
mod projektet med begrundelsen, Kirial (udvidelse)
8500 Grenaa
at det både visuelt og økonomisk Tages med i let reduceret udgave
(fra 14 ha til 13,5 ha), og med
har konsekvenser.
mj.alice@hotmail.com
Videre er der stillet en lang række retningslinie-bemærkningen om
tilkørselsvej.
afklarende spørgsmål, såfremt
RP-2016-NF-732
projektet bliver en realitet.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Kirial
delvis.
Gør den 4. juli 2015 indsigelse
mod projektet med begrundelsen, Kirial (udvidelse)
at det både visuelt og økonomisk Tages med i let reduceret udgave
(fra 14 ha til 13,5 ha), og med
har konsekvenser.
Videre er der stillet en lang række retningslinie-bemærkningen om
Iben Glerup Fogh
tilkørselsvej.
afklarende spørgsmål, såfremt
Kristiansmindevej 16
projektet bliver en realitet.
8500 Grenaa
Frygter for støj, støv og rystelser i
forbindelse med indvinding og
ibenglerup@hotmail.com
transport.
Bliver projektet til noget, må det
RP-2016-NF-740
anbefales at til- og frakørsel
foretages gennem den
eksisterende grusgrav.
Der må kunne findes et område,
hvor der er mulighed for at
etablere et råstofområde, som ikke
er til gene for boliger.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Kirial
Henning Fogh
Gør den 7. juli 2015 at en grusgrav delvis.
Rasmussen
her, lige uden for døren, vil blive Kirial (udvidelse)
Tørhøjvej 1
Tages med i let reduceret udgave
så forfærdeligt. Med larm, støv,
8500 Grenaa
(fra 14 ha til 13,5 ha), og med
kørsel med store lastbiler, får
retningslinie-bemærkningen om
problemer med at sælge
tovemarierasmussen@ho
tilkørselsvej.
ejendommen.
tmail.com
Forstår godt, der må graves grus,
RP-2016-NF-813
men der må tages hensyn til de
mennesker, der bor her.
Alice Mahler Jensen og
Birger Aagaard Eilersen
kristiansmindevej 18
8500 Grenaa
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Norddjurs
Kommune

Gustav Rasmussen
Ågårdsvej 17
8500 Grenaa
grenaaskovservice@nrdn.dk

RP-2016-NF-883
PenSam
på vegne af ESCO
Norddjurs
International Aps.
Kommune
(+ Syddjurs www.pensam.dk
Kommune
RP-2016-RD-165

Lemvig
Kommune

Metha Urth
Ringkøbingvej 78
Rom,
7620 Lemvig
ove.urth@gmail.com
RP-2016-RD-116

Lemvig
Kommune

Christina Alaelua
Gudumvej 7,
7620 Lemvig
chrole@live.dk

RP-2016-RD-322
Asker Geyti
på vegne af Sten
Ringkøbing- Laursen, Overvej 4,
6933 Kibæk
Skjern
ag@geyti.dk
Kommune
RP-2016-RD-93

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes
– Kirial
Gør den 10. juli 2015 opmærksom på, delvis.
han ikke ønsker at der skal graves på Kirial (udvidelse)

hans matrikel, da der vil blive en masse
støj og støv derfra. Plus at det vil
Matr. 1m, Kirial ligger udenfor det
forringe ejendommen med en grusgrav
foreslåede område.
i forhaven.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til orientering.
ved Glatved 2b.
Oplyser at ESCO International har
solgt alle aktiver at aktiviteter i
området.
Vedr.: Råstofgraveområde Til efterretning.
Rom
Rom (udvidelse):
Med mail af 20. febr. 2015
meddelt, at kultur og landskabelige Tages ikke med i RP 2016.
værdier omkring Rom kirke bør
bevares.
Opfordrer til, at de påtænkte
arealer ikke anvendes til fremtidigt
råstofgraveområde
Forespørgsel telefonisk besvaret
Vedr.: Råstofgraveområde den 1. april 2015 – ca. ½-delen af
Rom
området ved Plutovej er ejet af
Ønsker information om området
Lemvig Kommune
ved Plutovej vil få betydning for
hundetræningsområde) ejet af
Lemvig Kommune) ved Plutovej.
Området er blevet kortlagt med
negativ resultat. Ansøger har den
Vedr.: Råstofgraveområde –
13. maj 2015 meddelt, at ønsket
Bjerre
om at udlægge areal til
Ønsker at få udlagt ca. 2,5 ha i
graveområde er frafaldet.
forbindelse med eksisterende
råstofgraveområde Bjerre.

Vedr.: Råstofgraveområde –
Mourier Petersens Plantage
Til orientering.
Ønsker i denne samt andre
råstofområder, hvor der er
sammenfald med indvindingsoplande, at hensynet til grundvand
rsforsyning@rsforsyning.dk
bliver tilgodeset i form af
efterbehandling til natur eller
RP-2016-RD-373
rekreative formål.
Anonym
Vedr.: Råstofgraveområde –
søndermarksgade
Til orientering.
Ans, Grønbæk og Iller.
8643 Ans By
Har ikke haft en ren bil siden
grusgravning begyndte. Vejen
holdes ikke ordentlig ren.
RP-2016-RD-145
Vedr.: Råstofgraveområde –
Ans, Grønbæk og Iller.
Jens Andersen
Ønsker med mail af 3. marts 2015 Til efterretning – imødekommes
Søbakken 6
delvis.
redegjort for vandstanden i de 3
8643 Ans By
kunstige søer nedenfor området, Ans(udvidelse):
om der er konsekvenser vandstand Udvidelsen tages med i reduceret
jens@kvaegpraksis.dk
udgave (fra 17 ha til 15 ha).
i paragraf 3 område nedenfor.
Gør opmærksom på at en
RP-2016-RD-161
vandledning fra Roe vandværk til
Søbakken 6 går gennem området
Vedr.: evt. Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes
Henrik Pasgaard
Fårvang:
- Fårvang
Vanhøjvej 3
Området nord for rute 26
Tilkendegiver med mail af 10.
8883 Gjern
medtages ikke i RP 2016.
marts 2015 at man ikke ønsker
området omkring Nårupvej /
henrik@dvsas.dk
Søbyvad udlagt til nyt
råstodgraveområde. Bl.a. p.gr. af
RP-2016-RD-181
bevaringsværdige gravhøje

Ringkøbing-Skjern
Forsyning A/S
Østergade 130
Ringkøbing6900 Skjern
Skjern
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune
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Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Michael Hinnerup Jensen Vedr.: evt. Råstofgraveområde
- Fårvang
Domdalsvej 1,
Spørger med mail af 11. marts
8883 Gjern
2015 om man kan grave grus i et
soebykirkevej5@mail.tel område hvor den skal ligge en
motorvej. Og hvor der pt. graves
e.dk
fjernvarmerør ned.
RP-2016-RD-189
Vedr.: evt. Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes
Fårvang:
- Fårvang
Anna Grethe og Jørgen
Oplyser med mail af 6. april 2015 Området nord for rute 26
Holm
medtages ikke i RP 2016 og det
at ejendommen er erhvervet til
Århusvej 37
brug for opdræt af islænderheste. I sydlige område i reduceret form
8883 Gjern
(fra 210 ha til 155 ha).
kort afstand af begge forefindes
a_g_holm@hotmail.com
gravhøje. Vi ønsker at beholde
området som landbrugsjord uden Dette meddelt med mail af 8. april
RP-2016-RD-311
råstofudvinding og med en højere 2015
trafikbelastning til følge.
Vedr.: evt. Råstofgraveområde
- Fårvang
Gjern Østermark
Til efterretning – imødekommes
Gør med mail med 9. april 2015
vandværk
indsigelse mod en evt. råstofgrav. delvis
Nårupvej 11
Fårvang:
Er som beboere i området og
8883 Gjern
Området nord for rute 26
brugere af Gjern Østermark
medtages ikke i RP 2016 og det
Vandværk stærkt bekymrede for
ruth.groenlund.jacobsen
sydlige område i reduceret form
konsekvenserne bl.a. med støv,
@skolekom.dk
støj og rystelserne. Bekymret for (fra 210 ha til 155 ha).
faldende huspriser og at man bør
RP-2016-RD-341
placere grusgrave i mindre tæt
befolkede områder.
Vedr.: Råstofgraveområde – St.
Kroghs A/S
Bredlund Øst (del af)
Klim Strandvej 284
Ønsker udlagt et areal tilhørende Til efterretning – imødekommes
ikke.
DK-9690 Fjerritslev
Lene Rigmor Simonsen, Vejlevej
St. Bredlund Øst:
12, 7362 Hampen.
smk@kroghs-as.dk
Tages ikke med i RP 2016.
Kortbilag med matr. nr. følger
RP-2016-RD-360
senere
Vedr.: Råstofgraveområde – St.
Bredlund Øst (del af)
Til efterretning – imødekommes
Kroghs A/S
samt interesseområde – St.
ikke.
Klim Strandvej 284
Bredlund Øst
DK-9690 Fjerritslev
Kortbilag vedrørende Vejlevej 12, St. Bredlund Øst:
Tages ikke med i RP 2016.
7362 Hampen.
smk@kroghs-as.dk
Matr. nr: 3u, 3t, 3k, 3h, 3i, 3r, 3s,
3e og 3g Ll. Bredlund by, Vrads
RP-2016-RD-378
samt matr. nr: 1f, 1n og 1b, St.
Bredlund by, Vrads
Vedr.: Råstofinteresseområde –
St. Bredlund Øst (sydlige del)
Til efterretning – imødekommes.
På vegne af lodsejer Jens Keld
Jakob Qvortrup
St. Bredlund Øst (sydlige del):
Thomsen, Skovvænget 18, 8654
Christensen - NIRAS
Bryrup, fremsendes hermed forslag Tages med i RP 2016.
Buchwaldsgade 35, 3.sal
Tages med i RP 2016 og med
til udlægning af regionalt råstof5000 Odense C
graveområde ved Store Bredlund, retningsliniebemærkningen om
alene gravning over
7362 Hampen.
jqc@niras.dk
grundvandsspejl.
Arealet er i dag udlagt som
RP-2016-RD-340
råstofinteresseområde.
Supplerende oplysninger
fremsendes i løbet af uge 16.
Vedr.: .: Råstofinteresseområde Til efterretning – imødekommes.
Jakob Qvortrup
Christensen - NIRAS
– St. Bredlund Øst (sydlige del) St. Bredlund Øst (sydlige del):
Buchwaldsgade 35, 3.sal Ønsker interesseområde udlagt til Tages med i RP 2016.
5000 Odense C
råstofgraveområde. Området
Tages med i RP 2016 og med
omfatter et areal på ca. 96 og
retningsliniebemærkningen om
udgøres af matr. nr. 1a, 1e, 2d,
alene gravning over
jqc@niras.dk
2e, 2h, 2l, og 5c St. Bredlund By, grundvandsspejl.
Vrads.
RP-2016-RD-387
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Silkeborg
Kommune

Der ønskes gravet under
grundvand / alternativt alene over
grundvandsspejl. Medsendt
beregning af evt. sænkning af
vandspejlet i Hampen Sø.
Vedr.: .: Råstofinteresseområde
– St. Bredlund (sydlige del)
Se foranstående.
Kommenterer den 9. juli 2015
bemærkninger fra Ikast-Brande
kommune (RP-2016-NF-705) - se
si 4.
Påpeger at det er vigtigt at adskille
den hydrologiske påvirkning og
Jakob Qvortrup
påvirkningen mht. tilførsel af
Christensen - NIRAS
Buchwaldsgade 35, 3.sal næringsstoffer fra hinanden.
Den hydrologiske påvirkning, herunder
5000 Odense C
jqc@niras.dk
RP-2016-NF-863

Silkeborg
Kommune

Asklev Stenleje A/S
Søren Damsted
Regnskabschef
asklevstenleje@mail.dk

alternativet mht. til udelukkende at
indvinde over grundvandsspejl er der
således redegjort for i RP-2016-RD-340
og RP-2016-RD-387.

Videre er redegjort for, at
råstofindvindingen vil medvirke til
et stop i tilførslen med nitrat og
phosphat fra det areal, der
indvindes på. Det gælder dels
tilførsel af næringsstoffer via
grundvandet samt tilførsel via
atmosfæren.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Asklev Øst
Ønsker med mail af 9. april 2015
udlagt et råstofinteresseområde på
i alt ca. 50 ha sydøst for
råstofgraveområde Asklev.

Til efterretning – imødekommes
ikke.
Asklev Øst:
Tages ikke med i RP 2016.

RP-2016-RD-361

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Kortbilag mv. sendes i uge 16
Vedr.: Råstofgraveområde –
Asklev Øst
Asklev Stenleje A/S
Med mail af 23. april 2015
Søren Damsted
fremsendt matr. nr. og lodsejere
Regnskabschef
på det aktuelle areal:
asklevstenleje@mail.dk 8ac Fogstrup by, Them
RP-2016-RD-391
8e, Tømmerby, Them
1x og 1y, Hjortsballe by, Them
Vedr.: Råstofgraveområde –
Asklev
Har med mail af 9. april 2015
Leif og Birgit Birk
bemærkninger til en evt. udvidelse
Asklevvej 9
af råstofgraveområdet.
8653 Them
Tilsyn med krav om støj, støv og
Leifbirk@pc.dk
åbningstider skal øges, så vilkår
overholdes.
RP-2016-RD-342
Der skal tages mere hensyn til
lokalbefolkningen fra
entreprenørens side.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Asklev Ø
Gør den 1. juli 2015 indsigelse
Poul Erik Skov Heunecke mod det foreslåede graveområde,
Højmarkvej 1
da det vil forringe både
8653 Them
ejendomsværdi og livskvalitet.
Derudover vil udsigt berøres, støvog støj- og trafikgener.
heunecke@dlgpost.dk
Er enig med høringsbrev fra
Silkeborg Kommune (RP-2016-RDRP-2016-NF-713
384), om at området ikke udvides
og indvinding stopper med udgang
af 2016.

Til efterretning – imødekommes
ikke.
Asklev Øst:
Tages ikke med i RP 2016.

Til efterretning.
Regionen har fået opgave med at
meddelelse tilladelser og føre tilsyn
pr. 1. juli 2014. Administrationen
prioriterer tilsyn med målsætning
om, at alle råstofgrave får tilsyn
mindst en gang årligt.

Til efterretning – imødekommes
Asklev Øst:
Tages ikke med i RP 2016.
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Silkeborg
Kommune

Silkeborg
Kommune

Vedr.: Råstofgraveområde –
Til efterretning – imødekommes
Asklev Øst
Asklev Øst:
Protesterer den 5. juli 2015
Tages ikke med i RP 2016.
Henrik Hansen & Birgitte indsigelse mod det foreslåede
graveområde, som vil komme helt
Ahlgreen
Højmarkvej 2, Fogstrup tæt på beboelsesejendom. Gør
opmærksom på sø syd for området
8653 Them
og frygter for dennes respons på
Rytterkaer1@gmail.com en evt. råstofindvinding.
Endelig henvises til høringsbrev fra
Silkeborg Kommune (RP-2016-RDRP-2016-NF-754
384), om at området ikke udvides
og indvinding stopper med udgang
af 2016.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Asklev S
Til efterretning – imødekommes
Giver den 9. juli 2015 udtryk for
stor bekymring mod det foreslåede delvis.
Asklev S:
projekt, da det grænser op til et
Udvidelsen tages med i reduceret
areal (matr. 9b) med en
udgave (fra 32,5 ha til 23,5 ha),
Silkeborg Rovfugleshow mangeårig turismevirksomhed
og med retningslinie bemærkning
Silkeborg Rovfugleshows.
Ansøvej 14
Hvis grusgravsudvidelsen bliver til om eksisterende til- og frakørsel
8653 Them
skal ske til Sepstrupvej og alene
en aktiv råstofindvinding, vil
udkørsel mod vest.
rovfugleshowene ikke kunne
info@silkeborgopretholdes mens der graves og
rovfugleshow.dk
sorteres.
Der er igangsat en ansøgning om
RP-2016-NF-850
udvidelse virksomhed.
Men det vil kræve, at der ikke
tillades arbejdsdrift i grusgraven i
weekenddage samt alle dage i
skolernes ferieperioder.

Jens Torp &
Susanne Ganderup
Højmarkvej 4, Fogstrup
8653 Them
jens@kjaerulff-torp.dk
RP-2016-NF-880

Silkeborg
Kommune

Janne og Mikkel Vad
Kirkegaard
Sepstrupvej 10
8653 Them
mikkel@mjtp.dk
RP-2016-NF-885

Vedr.: Råstofgraveområde –
Til efterretning – imødekommes
Asklev Ø
Asklev Øst:
Protesterer den 10. juli 2015
Tages ikke med i RP 2016.
indsigelse mod det foreslåede
graveområde, som vil komme helt
tæt på den nylig tilflyttede
beboelsesejendom. Frygter (af
erfaring) for øgede støj- og
støvgener og for fald i ejendomsog herlighedsværdi. God
landbrugsjord bliver ødelagt og
områdets eksisterende rekreative
værdi vil blive ødelagt.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Asklev Ø
Tilslutter sig den 10. juli 2015
Til efterretning – imødekommes
bemærkninger fra Silkeborg
Asklev Øst:
kommune (RP-2016-RD-384) samt Tages ikke med i RP 2016.
DN (RP-2016-RD-364), der begge i
tidligere høringssvar afviser
yderligere aktiviteter i området.
Hvis der alligevel arbejdes videre
med planerne om råstofgravning i
Asklev øst, skal der tages bedre
hensyn til lokalbefolkningen. F.
eks. kunne en cykel/gangsti fra
Them til Sepstrup/Hjøllund være
ønskeligt. Derudover undes over at
punktet "Landskabelig værdi,
æstetiske ændringer" er markeret
som ikke relevant i skemaet til den
indledende screening / Scoping.
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Kirstine og Kjeld Josephsen

Randersvej 501, Stjær
Skanderborg 8464 Galten
Kjeld@josephsen.info
Kommune
RP-2016-RD-169

Skanderborg
Kommune

Peter Kjeld
Jeksenvej 181
8464 Galten
peterkjeld@gmail.com
RP-2016-NF-884

Skanderborg
Kommune

Ann Winkler
Jeksenvej 181
8464 Galten
annwinkler@gmail.com

Vedr.: Råstofgraveområde –
Stjær

Til efterretning – imødekommes
ikke.
Ønsker dele af matr. 33 Stjær by, Stjær:
Stjær og 2b Kollens Mølle, Adslev Tages ikke med i RP 2016, p.gr. a.
naturinteresser.
på ca. 4½ ha inddraget i
eksisterende råstofgraveområde
Vedr.: Råstofgraveområde –
Stjær S(evt. udvidelse)
Til efterretning – imødekommes.
Fremfører den 10. juli 2015 en
Stjær S:
række bemærkninger mod
Tages ikke med i RP 2016.
udvidelsen af eksisterende
graveområde.
Konklusionen af disse er, at
udvidelsesforslaget kun er godt 4
ha. stort, er ude af proportioner i
forhold til hvor mange mennesker
det generer, både økonomisk, men
også livskvalitetsmæssigt.
Sammenholdt med det forhold at
der er fredede diger og en sø, og
at en offentlig vej krydser det
pågældende område.
Det kan ikke retfærdiggøres at
livskvaliteten forringes og samtidig
vil projektet belaste beboerne
økonomisk kraftigt, pga.
værdiforringelse af ejendomme.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Stjær S(evt. udvidelse)
Gentager den 10. juli 2015
foranstående bemærkninger (RP2016-NF-884).

Til efterretning – imødekommes.
Stjær S:
Tages ikke med i RP 2016.

RP-2016-NF-886
Vedr.: Råstofgraveområde –
Stjær S(evt. udvidelse)
Konstaterer at forslaget til det nye
Annette og Jan C.
graveområde betyder at
Rathcke
ejendommen får grusgrav på alle
Randersvej 503
sider.
Skanderborg 8464 Galten
Huset kan ikke sælges (siger tre
Kommune
acr@natur-drogeriet.dk ejendomsmæglere) og der kan
ikke lånes penge til udbygning
p.gr.a. eksisterende grusgrav.
RP-2016-NF-929
Føler sig fanget uden mulighed for
at gøre noget.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Stjær S(evt. udvidelse)
Med brev dateret den 1. august
2015 – på vegne af en gruppe af
naboer til grusgraven – gøres
opmærksom på, at der ses med
stor bekymring på ønsket om igen
Bente Fris Jørgensen og
at udvide graveområdet.
Max Jørgensen
Der gøres opmærksom på en
Jeksenvej 185
række forhold der taler imod en
8464 Galten
udvidelse og mener derfor ikke at
Skanderborg
den økonomiske gevinst ved
Kommune
mj@jexen.dk
udnyttelsen står mål med
udgifterne, forringelser, samt det
RP-2016-NF-1395
miljømæssige og landskabelige
tab. Derfor virker det ikke rimeligt
at udgravning af et så forholdsvist
lille område skal medføre alle de
nævnte risici, ulemper og
problemer for omkringboende og
dyrelivet.

Til efterretning – imødekommes.
Stjær S:
Tages ikke med i RP 2016.

Til efterretning – imødekommes.
Stjær S:
Tages ikke med i RP 2016.
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Nymølle Stenindustrier A/S Vedr.: Råstofgraveområde –

Jeksen Ø
Ønsker et (endnu ikke endelig
Skanderborg
Perulrik.jensen@nymoelle.d fastlagt) område i nærheden af
Kommune
k
eksisterende graveområde
inddraget som graveområde.
RP-2016-RD-298
Endelig udpegning følger senere.
Per-Ulrik Jensen

Se nedenstående - 338.

Vedr.: Råstofgraveområde –
Jeksen Ø
Til efterretning – imødekommes.
Per-Ulrik Jensen
Ønsker et naboareal på ca. 15 ha i
Jeksen Ø:
på dele af matr. nr. 15a og 16d
Skanderborg
Perulrik.jensen@nymoelle.d
Udvidelsen tages med i RP 2016
Jeksen By, Adslev inddraget som
Kommune
k
med retningsliniebemærkning om
nyt graveområde.
til- og frakørsel skal ske til
RP-2016-RD-338
Præstevejen.
Nymølle Stenindustrier A/S

Land & Plan A/S
v/Svend Smedegaard
Strandpromenaden 6
Skanderborg 8700 Horsens
Kommune
svs@landplan.dk
RP-2016-RD-302

Vedr.: Råstofgraveområde –
Jeksen
Ønsker dele af matr. 8b Stilling,
Skanderborg Jorder på adressen
Randersvej 63, 8660 Skanderborg
på ca. 45 ha inddraget i
eksisterende råstofgraveområde.

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Jeksen S:
Tages med i reduceret udgave (fra
35,5 ha til 23,5 ha).

Til efterretning – imødekommes
Vedr.: Råstofgraveområde –
delvis.
Jeksen S (evt. udvidelse)
Jeksen S:
Protesterer mod at der ønskes
udlagt et graveområde, som totalt Tages med i reduceret udgave (fra
Skanderborg
35,5 ha til 23,5 ha).
omkranser deres ejendom.
Kommune
j.arfelt@mail.dk
Forespørgslen er besvaret med
Udbeder sig regionens
mail af 18. og 19. juni 2015.
service/hjælp med at få klarlagt
RP-2016-NF-427
rettigheder i denne proces.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Til efterretning – imødekommes
Jeksen S (evt. udvidelse)
delvis.
Protesterer på vegne af fire
Elin og Jørgen Arfelt
Jeksen S:
adresser i området at der
Gl. Randersvej 32
udlægges nyt areal. Begrundelse Tages med i reduceret udgave (fra
8660 Skanderborg
35,5 ha til 23,5 ha).
er at
(på vegne af 4 adresser)
området er OSD
Skanderborg
området har stor
Kommune
j.arfelt@mail.dk
kulturmæssig interesse
grusgrave ødelægger
RP-2016-NF-556
naturskønt område med
støj og støv
værdiforringelse af
ejendomme.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Til efterretning – imødekommes
Jeksen S (evt. udvidelse)
Gør indsigelse den 4. juli 2015 og delvis.
Jeksen S:
opmærksom på, at ejendommen
Tages med i reduceret udgave (fra
vil blive væsentligt reduceret i
35,5 ha til 23,5 ha).
værdi ved gennemførelse af
Bjarne Enggaard
planen, dels p. gr.a. den større
Randersvej 76, Stilling
mængde af trafik, dels ved de
8660 Skanderborg
store støjgener, som allerede er
Skanderborg
bjarne.enggaard@icloud. nu, og som vil blive maksimeret.
Kommune
Endvidere frygtes for at vandboring
com
kan blive forurenet.
RP-2016-NF-747
Mener at hele udlagt til industri,
også det område der skal graves i,
og som sådan må betragtes som
reserveret areal til dette brug.
Elin og Jørgen Arfelt
Gl. Randersvej 32
8660 Skanderborg

Jan og Dorrit Arentsen
Skanderborg
Brinken 10, Stilling
Kommune
8660 Skanderborg

Vedr.: Råstofgraveområde –
Jeksen S (evt. udvidelse)
Ønsker den 7. juli 2015 ikke at

Til efterretning – imødekommes
delvis.
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Jeksen S:
området for råstofgraveområde
Tages med i reduceret udgave (fra
skal udvides, da det vil få store
35,5 ha til 23,5 ha).
konsekvenser for beboere i
området og det vil medføre gener
RP-2016-NF-806
som støj, forurening og støv.
Bekymret for skamfering af
landskab, natur, grundvand og
udsigt. Konstaterer at boliger ved
nærliggende grusgrav allerede har
oplevet værdiforringelse.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Til efterretning – imødekommes
Jeksen S (evt. udvidelse)
delvis.
Oplyser den 11. juli 2015, at
Henning Lysdal &
bopælen ligger i et villakvarter kun Jeksen S:
Irma Laursen
Tages med i reduceret udgave (fra
ca. 250 m syd for det påtænkte
Dybdalsvej 10
35,5 ha til 23,5 ha).
graveområde Jeksen Syd.
8660 Skanderborg
Ser derfor frem til støj og støv
forurening fra gravearbejdet.
henning_lysdal@me.com
Bekymret for om huset kan
P-2016-NF-890
sælges.
Erstatter dem der tjener på
projektet værdiforringelsen?
Vedr.: Råstofgraveområde –
Til efterretning – imødekommes
Jeksen S (evt. udvidelse)
delvis.
På vegne af 12 adresser sendes
brev dateret den 26. august 2015, Jeksen S:
Tages med i reduceret udgave (fra
Henning Lysdal &
en protest mod den foreslåede
35,5 ha til 23,5 ha).
Irma Laursen
udvidelse.
Dybdalsvej 10
Begrundelse er gener som støj og
8660 Skanderborg
støv, samt øget tung trafik. Mener
at naturen i området skamferes for
henning_lysdal@me.com altid, og er videre bekymrede for
vandhullerne i nærliggende mose –
RP-2016-NF-1436
bl.a. med frygt for udtørring af
vandhuller.
Projektet vil give faldende
ejendomspriser og stavnsbinde
husejere. Ved hæftet foto.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Til efterretning – imødekommes
Jeksen S (evt. udvidelse)
Mener at sådan et stort område vil delvis.
Lars R Rohde
ødelægge et så skønt naturskønt Jeksen S:
Brinken 3
Tages med i reduceret udgave (fra
område, at projektet vil give
8660 Skanderborg
35,5 ha til 23,5 ha).
faldende ejendomspriser og
lars.rohde@hotmail.com
stavnsbinde husejere.
Som bosiddende inden for en
RP-2016-NF-959
afstand af 250 m, burde man blive
orienteret om en sådan
landskabsforandring.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Jeksen S (evt. udvidelse)
Tilkendegiver den 13. juli 2015, at Til orientering.
Henrik Overgaard
holdningen til graveområde stadig
Randersvej 91,
den samme som i 2008.
8362 Hørning
Vil ikke spilde tid med lang
henrikovergaard@hotmai forklaring for, og i mod den ny
grusgrav før næste høring, da
l.dk
Jeksens fladlandets beboere
alligevel ikke har nogle indflydelse
RP-2016-NF-978
på, om der skal være ny grusgrav
eller ej.
Martin Flindt Andersen
Vedr.: Råstofgraveområde –
(Flensted bys vandværk) Kalbygård
Flensted Byvej 18
Til orientering.
8670 Låsby
Meddeler med mail af 7. april 2015 Se nedenstående (382 & 383)
at der arbejdes på 2 indsigelser
martin.flindt.andersen@a (vandværk og naboer).
Indsigelserne vil komme i uge 16.
rlafoods.com
janogdorrit@gmail.com

Skanderborg
Kommune

Skanderborg
Kommune

Skanderborg
Kommune

Skanderborg
Kommune

Skanderborg
Kommune
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RP-2016-RD-383
RP-2016-RD-382
Vedr.: Råstofgraveområde –
Kalbygård
Martin Flindt Andersen
Med mail af 13. april 2015 sender Til efterretning – imødekommes
Flensted bys vandværk)
delvis.
bestyrelse for Flensted bys
Flensted Byvej 18
Kalbygård:
vandværk en indsigelse mod
Skanderborg 8670 Låsby
Udvidelsen tages med i reduceret
planer for udvidelse af
Kommune
udgave (fra 99 ha til 84 ha).
råstofgraveområdet. Årsagen er
martin.flindt.andersen@a
dels at det frygtes at Flensted
rlafoods.com
Vandværk må lukke, dels af
RP-2016-RD-383
bekymring for vandforsyning i
Østjylland.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Kalbygård
Med mail af 13. april 2015 sendes Til efterretning – imødekommes
Martin Søndergaard
34 underskrifter som protest mod delvis.
Flensted Kirkevej 18
evt. råstofindvindings-planer.
Kalbygård:
Skanderborg 8670 Låsby
Protesten er begrundet i støv- og Udvidelsen tages med i reduceret
mas.flensted@gmail.com
Kommune
støjgener (forekommer allerede fra udgave (fra 99 ha til 84 ha).
eksisterende grusgrav),
RP-2016-RD-382
nærliggende vandværk, fald i
ejendomsværdi og mistet rekreativ
værdi.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Damolin
Til efterretning – imødekommes.
Elke
Kønsborgvej 9
Med mail af 14. januar 2015
Råstofgraveområde – Elke:
7884 Fur
Skive
anmoder Damolin om udvidelse af Tages med i RP 2016.
lsc@damolin.com
Kommune
eksisterende graveområde på en
del af matr. nr. 106f, Fur
RP-2016-RD-117

Skive
Kommune

Mogens Strate
Råkildevej 5,
7884 Fur

mogensstrate@gmail.com

RP-2016-NF-452

Skive
Kommune

Skive
Kommune

Skive
Kommune

Skive
Kommune

Annette Mylliin og
Jesper Iversen
Blåbærvej 8
7500 Holstebro
jesper.iversen@jihholstebro.dk
RP-2016-NF-707
Conni Westergaard
Jeppesen
Skomagerstien 2
7884 Fur
cwjeppesen@gmail.com
RP-2016-NF-787
Jørgen Hjortgaard
Jeppesen
Skomagerstien 2
7884 Fur
j.hjortgaard@gmail.com
RP-2016-NF-788
Damolin
Kønsborgvej 9
7884 Fur
lsc@damolin.com

Vedr.: Råstofgraveområde –
Elke (Udvidelse)
Med mail af 15. juni 2015
tilkendegives, at der ikke er
bemærkninger til projektet.
Ønsker oplysning om, tidsplaner
nærliggende molergrav
(Hestegården).
Vedr.: Råstofgraveområde –
Elke (Udvidelse)
Med mail af 1. juli 2015 anmodes
om at få udsat høringsfristen for
høringssvar til 31. juli 2015.

Vedr.: Råstofgraveområde –
Elke (Udvidelse)
Meddeler der 6. juli 2015 at der
umiddelbart ikke er indsigelse
imod udgravning af råstof i
området.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Elke (Udvidelse)
Meddeler der 6. juli 2015 at der
umiddelbart ikke er indsigelse
imod udgravning af råstof i
området.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Elvergården
Med brev dateret den 10. april
2015 anmoder Damolin om

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Elvergården - udvidelse
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RP-2016-RD-386
RP-2016-RD-388

Skive
Kommune

Ivan Ladegaard
Tyge Brahes Vej 37
9000 Aalborg
ladegaard@stofanet.dk
RP-2016-NF-823

Skive
Kommune

Damolin
Kønsborgvej 9
7884 Fur
lsc@damolin.com
RP-2016-NF-859

Syddjurs
Kommune

Majbritt Mondberg
Nordre Kærvej 4
8444 Balle
mond@berg.mail.dk
RP-2016-RD-157

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Majbritt Mondberg
Nordre Kærvej 4,
8444 Balle
mond@berg.mail.dk
RP-2016-RD-375
Søren Sørensen
Nordre Kærvej 25
8444 Balle
s.soerensen@chicks.dk

Udvidelsen tages med i reduceret
udvidelse af eksisterende
udgave (fra 8 ha til 3,5 ha),
råstofgraveområde Elvergården
(matr. nr. 144d) med dele af matr. således at alene den nordligste
stribe medtages.
nr. 144a, 106a og 143a Fur
Vedr.: Råstofgraveområde –
Elvergården
Gør som ejer af Hellesmindevej 27
den 7. juli 2015 indsigelse mod det Til efterretning – imødekommes.
Elvergården - udvidelse
planlagte graveområde.
Ejendommen ligger på kanten af et Den sydlige stribe tages ikke med i
smukt og fredeligt naturområde,
RP 2016.
og en molergrav vil helt forandre
området og påføre naboerne store
gener – både hvad angår udsigt,
støj og færdsel.
Der kan ikke være tvivl om, at Fur
fremover primært skal leve af
turisme, og derfor bør man ikke
fortsat ødelægge den enestående
flotte natur på øen. Det kan i
længden skræmme turister og
tilflyttere væk.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Elvergården
Tilbagetrækker den 9. juli 2015
Til efterretning – imødekommes.
dele af anmodningen om at
Elvergården - udvidelse
udlægge to arealer på mart. nr.
144a m.fl. (se
RP-2016-RD-388). Den sydlige
stribe ønskes ikke længere
medtaget som forslag til evt.
fremtidigt råstofgraveområde
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Attrup
Til efterretning – imødekommes.
Mener at dyrelivet forsvinder.,
Støv, co2-udledning, støjgener, vil Attrup:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
påvirke familiens helbred.
begrænset areal, problematisk
Der kan bliver tale om
adgangsvej og nærliggende
sætningsskader og
råstofgrave kan klare forsyning.
Værdiforringelse af hus.
Der er både nærliggende
mosehuller og fredsskov.
Til efterretning – imødekommes.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Attrup:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
– Attrup
Med brev modtaget den 10. april begrænset areal, problematisk
2015 sendes 53 underskrifter mod adgangsvej og nærliggende
råstofgrave kan klare forsyning.
råstofindvinding i Attrup.
Til efterretning – imødekommes.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Attrup:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
– Attrup
Vejen er ikke bygget til tung trafik. begrænset areal, problematisk
Huse vil falde sammen af rystelser. adgangsvej og nærliggende
råstofgrave kan klare forsyning.
Dyrelivet vil tage skade.

RP-2016-RD-173

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Attrup
Gert Andersen
Protesterer med mail af 13. marts Til efterretning – imødekommes.
Ndr. Kærvej 8
2015 over foreslået indvinding med Attrup:
8444 Balle
buldren og larm i baghaven, samt Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
begrænset areal, problematisk
forurening og tung trafik på veje
RP-2016-RD-196
som ikke kan bære det. Frygter for adgangsvej og nærliggende
råstofgrave kan klare forsyning.
værdiforringelse af ejendom
Henny og Leif Tholstrup Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Nordre Kærvej 12
– Attrup
8444 Balle
Protesterer med mail af 30. marts Til efterretning – imødekommes.

27

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

2015 over foreslået indvinding med Attrup:
hltholstrup@dukamail.dk støv, støj og uro. Ønsker at bevare Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
området med fred og ro samt den begrænset areal, problematisk
RP-2016-RD-299
rige natur med masser af dyrevildt. adgangsvej og nærliggende
Vejnettet kan ikke bære trafikken. råstofgrave kan klare forsyning.
Forventer værditabserstatning for
værdiforringelse af ejendom.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Attrup
Jan Pedersen
Henstiller med mail af 10. april
Til efterretning – imødekommes.
Stenledvej 7
2015 at allerede eksisterende
Attrup:
8400 Ebeltoft
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
arealer for råstofgravning
begrænset areal, problematisk
udnyttes, samt at der søges nye
toxbro@gmail.com
adgangsvej og nærliggende
arealer hvor borgere og miljøet
ikke påvirkes direkte eller indirekte råstofgrave kan klare forsyning.
RP-2016-RD-352
af gener med støv, støj og
rystelser råstofindvinding.
Gert Svith a/s
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes
ikke.
Rådmandsvej 12b,
- Frelling
Frelling:
8500 Grenå
Ønsker et område ved det evt.
fremtidige råstofgraveområde ved Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.
Post@gertsvith.dk
Frelling udlagt som nyt
råstofgraveområde, altså udvidet .
RP-2016-RD-164
det oprindelige ønske.
RP-2016-RD-264
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling.
Bent Laursen
Protesterer med mail af 17. marts Til efterretning – imødekommes.
Ebdrupvej 20
Frelling:
2015 mod råstofgravning.
8560 Kolind
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Udefrakommende jordejere vil
for ringe kvalitet.
påføre områdets beboere store
gudrunbent@live.dk
gener ved gravning af og
bortkørsel grus i form af støv og
RP-2016-RD-198
støj samt værdiforringelse af
ejendomme.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Lars Schmidt Sørensen
Til efterretning – imødekommes
- Frelling
Frellingvej 26
ikke.
8560 Kolind
Frelling:
Ønsker med mail af 29. marts
og
Thomas Schmidt Sørensen 2015 det anmodede
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Bugtrupmøllevej 6
råstofgraveområde udvidet med 3 for ringe kvalitet.
8560 Kolind
områder på i alt 135 ha.
larseschmidt@gmail.com
RP-2016-RD-293
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Ida Toft Helbo har telefonisk den 8.
- Frelling
Ønsker med mail af 6. april 2015 april 2015 fået oplyst hvem der har
at få oplyst hvem der har anmodet bedt om at få området med. (Gert
om at få et nyt råstofgraveområde Svith a/s).
tofthelbo@hotmail.com
ved Frelling ind i en kommende
RP-2016-RD-356
råstofplan.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Med brev dateret den 8. april 2015 Frelling:
Naboer til evt.
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
protesterer 5 familier i området
råstofgraveområde Frelling
mod en evt. kommende grusgrav. for ringe kvalitet.
Ebdrupvej 20, 35, 37, 39
Opfordrer til at allerede i gangog 41, 8560 Kolind
værende udvindinger udvides,
frem for etablering af nye områder,
Ida Helbo, Ebdrupvej 37,
Frelling bør derfor udgå af
8560 Kolind
Råstofplan 2016.mråde.
Ved etablering af et evt.
tofthelbo@hotmail.com
råstofgraveområde ser vi med stor
bekymring på gener for de enkelte
RP-2016-RD-337
ejendomme, men også hele
lokalområdet bl.a. den øgede
tunge trafik.
Ida Toft Helbo,
Ebdrupvej 37,
8560 Kolind

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune
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Syddjurs
Kommune

Helle Jensen
Romlehøj 1.
8560 Kolind
romlehoej@gmail.com

Syddjurs
Kommune

Klaus og Helle Jensen
Romlehøj 1.
8560 Kolind
kbjreko@mail.tele.dk
RP-2016-NF-726

Syddjurs
Kommune

Ida Toft Helbo,
Ebdrupvej 37,
8560 Kolind
tofthelbo@hotmail.com

Ida Toft Helbo,
Ebdrupvej 37,
8560 Kolind
Syddjurs
Kommune

tofthelbo@hotmail.com
RP-2016-NF-889

Syddjurs
Kommune

Allan Aslai-Sørensen
Brendstrupvej 64,
8200 Aarhus N
Aslai@gmail.dk
RP-2016-NF-430

Syddjurs
Kommune

Allan Aslai-Sørensen
Brendstrupvej 64,
8200 Aarhus N
Aslai@gmail.dk
RP-2016-NF-460

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til orientering
- Frelling
Besvaret med mail af 15. juni 2015
Har telefonisk den 15. juni 2015
bedt om tilsendt det udsendte
materiale vedrørende Frelling.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Gør som nabo den 2. juli 2015
Frelling:
opmærksom på bestemmelser i
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
LP092, som ikke umiddelbart
for ringe kvalitet.
harmonerer med en råstofgrav.
Området er beliggende i en zone
der i forvejen er belastet af støj fra
overflyvninger i forbindelse med
starter og landinger fra Tirstrup
Lufthavn, samt støj fra en knallertcrossbane.
Umiddelbart virker det ikke
gennemtænkt at foreslå et
graveområde i et særdeles bynært
område, hvor mange mennesker
vil blive påvirket.
Henstiller derfor til at
graveområderne ”midt” og ”nord”
ikke kommer med i Råstofplan
2016.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til orientering
- Frelling
Har telefonisk den 15. juni 2015 at
få oplyst bedt om tilsendt kortbilag Besvaret med mail af 16. juni 2015
vedrørende Frelling.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Sender den 10. juli 2015 indsigelse Til efterretning – imødekommes.
Frelling:
mod evt. kommende
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
råstofgraveområde. Allerede
for ringe kvalitet.
igangværende udvindinger bør
udvides frem for etablering af nye
områder.
Oplyser at Kolind og opland
oplever udvikling og spændende
projekter der venter forude, og er
bekymret for at et råstofområde vil
skabe "afvikling" i stedet for
udvikling.
Frygter for det rige dyre- og
fugleliv i området.
Endelig er der bekymringer over
støv og støjgener, samt
værdiforringelse af min ejendom.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Frelling:
Har den 13. juni 2015 opfordret
regionen til at tage området ud af Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
planen, da arealet grænser op til for ringe kvalitet.
en fredskov kaldet ”Kongelunden”.
Ser frem til at planen permanent
tages af bordet.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Gør den 16. juni 2015 opmærksom Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
på, at han ikke havde modtaget
for ringe kvalitet.
nogen naboinformation i
debatfase-perioden, hvad andre i
området havde!
Gør opmærksom på et
fortidsminde i området.
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Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Ser stadig frem til at planen
permanent tages af bordet.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Har med brev dateret den 4. juli
2015 atter tilkendegivet vrede over Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
ikke at have modtaget
naboinformation i foråret. Mener at for ringe kvalitet.
Allan Aslai-Sørensen
grusgrave – som er en
Brendstrupvej 64,
miljøbelastning – bør være en
8200 Aarhus N
solidarisk forpligtigelse
kommunerne imellem. Og hvad
Aslai@gmail.dk
med de fraværende grusgrave i
både Odder og Aarhus kommuner.
RP-2016-NF-966
Ser frem til at regionen følger
opfordringen fra Syddjurs
Kommune om alene at udvide ved
eksisterende graveområder i
Glatved og Tirstrup. Vedhæftet
udtalelse fra Danmarks
Jægerforbund.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Ulrik trend Mogensen
Har med forespørgsel den 14. juni Til orientering
Hvedevej 27
2015 bedt om tilsendt det
8560 Kolind
FYLDESTGØRENDE materiale
Besvaret med mail af 15. juni 2015
vedrørende Frelling
Ulrik@trendmogensen.dk råstofgraveområde.
Med mail af 15. juni ønskes oplyst,
RP-2016-NF-445
hvorfor høringbrev er sendt til Gert
Svith.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Ulrik trend Mogensen
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Hvedevej 27
Frelling:
Gør den 21. juni 2015 på det
8560 Kolind
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
kraftigste indsigelse mod det
for ringe kvalitet.
nordlige af områderne p.gr.a.
Ulrik@trendmogensen.dk erfaringsmæssig problemer med
RP-2016-NF-588
støv.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Line Beth Hune
Mener at
Bugtrupvej 47
- området bør hedde Kolind frem Til orientering
8560 Kolind
for Frelling.
- fire ugers høringsfrist er alt for
line@bethgrafik.dk
lidt her i sommerferieperioden
- alt for få lodsejere og naboer har
RP-2016-NF-557
modtaget informationsbrev fra
regionen
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Gør den 23. juni 2015 opmærksom Til efterretning – imødekommes.
Frelling:
Line Beth Hune
på de konsekvenser et evt.
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Bugtrupvej 47
kommende 200 ha stort
for ringe kvalitet.
8560 Kolind
råstofgraveområde vil have for
områderne Bugtrup, Kolind,
line@bethgrafik.dk
Bugtrup Mark, Ebdrup og Frelling.
Kolinds image som et område i
smuk natur med gode muligheder
RP-2016-NF-605
for familieliv og med
vækstpotentiale, vil som følge af
råstofplanerne være fortid.
Line Beth Hune
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
Bugtrupvej 47
- Frelling
Frelling:
8560 Kolind
Den 8. juli 2015 sendes 75
underskrifter som indsigelse mod Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
line@bethgrafik.dk
det evt. kommende graveområde for ringe kvalitet.
"Frelling".

30

RP-2016-NF-828

Syddjurs
Kommune

Line Beth Hune
Bugtrupvej 47
8560 Kolind
line@bethgrafik.dk
RP-2016-NF-829

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Line Beth Hune
Bugtrupvej 47
8560 Kolind
line@bethgrafik.dk
RP-2016-NF-972
Finn Seiling
Hvedevej 8
8560 Kolind
finn@seiling.nu
RP-2016-NF-567

Syddjurs
Kommune

Susi R. Jessen og
Christian Jessen
Bygmarken 29
8560 Kolind
christian.jessen@privat.dk

RP-2016-NF-583

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Oplyser 8. juli 2015 at der på
Frelling:
facebook oprettet en side som
modtand mod de 5 evt. kommende Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.
graveområder "Frelling"
Dd. har 427 enkelt personer været
inde og "like" siden og har derved
vist deres modstand mod
ansøgningen af de 5 evt.
kommende graveområder.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Pdf med 30 underskrifter med
Frelling:
indsigelse mod det evt. kommende Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
graveområde "Frelling" (Bugtrup, for ringe kvalitet.
Bugtrup Mark og Frelling).
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Er uforstående overfor, at man kan Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
finde på at udpege et nyt
graveområde så tæt på beboelser for ringe kvalitet.
og bebyggelser. Bekymret for støj
og støv og faldende huspriser.
Der bør kunne findes et andet sted
med afstand til tæt beboelse.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Frelling:
Gør den 20. juni 2015 opmærksom Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
på, at sådan som det er nu er godt for ringe kvalitet.
for alle. En grusgrav til nabo
behøves ikke.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Henrik Høstrup Sørensen - Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Nyhåbsvej 3
Gør den 21. juni 2015 opmærksom Frelling:
8560 Kolind
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
på, at han er meget stærk imod
disse planer, som kan medføre en for ringe kvalitet.
sandstorm over byen.
henrik@koed.dk
Er i øvrigt enig med brev fra
RP-2016-NF-586
Henning Wolf (RP-2016-NF-597)
Koed A/S
v. Henrik H. Sørensen
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
Nyhåbsvej 16-18
- Frelling
Frelling:
8560 Kolind
Gentager den 21. juni 2015
foranstående budskab (RP-2016- Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.
henrik@koed.dk
NF-586).
RP-2016-NF-587
Koed A/S
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
v. Henrik H. Sørensen
Til orientering.
- Frelling
Nyhåbsvej 16-18
Beder den 1. juli 2015 om at få
8560 Kolind
udsat det offentlige møde til efter
sommerferien p.gr.a. sommerferie.
henrik@koed.dk
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Bodil Møller Kalsmose
Frelling:
Gør den 22. juni 2015 indsigelse
Bugtrupvej 49
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
mod at placere et
8560 Kolind
råstofgraveområde ved Kolind så for ringe kvalitet.
tæt på et boligområde. Frygter for
btkalsmose@gmail.com
tung trafik på bl.a. Bugtrupvej og
Ebdrupvej, som også er skolevej.
RP-2016-NF-593
Mener at områdets rige fugle og
dyreliv bliver ødelagt.
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Gør den 23. juni 2015 indsigelse
Frelling:
Thomas Daniel Kalsmose mod projektet, og ser det som
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
noget
nær
en
katastrofe,
hvis
Bugtrupvej 49
for ringe kvalitet.
dette
smukke
og
helt
unikke
8560 Kolind
område spoleres af store maskiner
og tung trafik på de små og smalle
Btkalsmose@gmail.com
veje, som i øvrigt bliver flittigt
brugt af børn og motionister.
RP-2016-NF-604
Frygter for støv, støj og fald i
huspriser. Regionen bør frafalde
idéen og indvinde råstoffer i
eksisterende grusgrave.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Gør den 22. juni 2015 opmærksom Til efterretning – imødekommes.
Henning Wolf
Frelling:
på, et råstofgraveområde ikke
Bugtrupvej 44
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
harmonerer intensionerne med
8560 Kolind
lokalplan for området (LP092). Er for ringe kvalitet.
videre bekymret for støv og støj
wolf_henning@hotmail.com
samt sikkerhed for børn og voksne,
som færdes i området. Føler det
RP-2016-NF-597
direkte uigennemtænkt at foreslå
et råstofgraveområde, hvor så
mange mennesker bliver påvirket.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Fam. Sejersen
Til efterretning – imødekommes.
Gør den 23. juni 2015 indsigelse
Hvedevej 2
Frelling:
mod forslaget, idet det vil
8560 Kolind
ødelægge væksten for byen Kolind, Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
hvis der placeres en grusgrav tæt for ringe kvalitet.
abbokan@hotmail.com
på. En grusgrav, som kan
ødelægge forholdene for byens
RP-2016-NF-623
beboere.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Jytte og Frode Sielemann - Frelling
Gør den 24. juni 2015 indsigelse
Bugtrupmøllevej 2
mod forslaget, da projektet totalt
8560 Kolind
vil ødelægge 25 års bopæl i dejlig
rolig natur. Og vurderer at
jytte.frode@gmail.com
ejendommen vil blive fuldstændig
usælgelig.
RP-2016-NF-645

Jette Helbo Rasmussen
Bugtrupmøllevej 4
8560 Kolind
Jettehelbo@gmail.com
RP-2016-NF-656
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Fraråder på det kraftigste den 25.
juni 2015 mod at udføre planerne
om råstofindvinding. Begrundelsen
er, at en masse mennesker vil
blive berørt af projektet, ligesom
natur, dyreliv, veje og bløde
trafikanter i givet fald vil kunne
lide overlast.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Gør den 29. juni 2015 indsigelse
mod projektet, hvor både gener
med støv og larm samt de visuelle
esbenkrog@hotmail.com gener vil komme til at sætte en
bremse for nye tilflyttere og mulig
ekspandering for byen.
RP-2016-NF-674
Heinrich Prast
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Bygmarken 5
- Frelling
8560 Kolind
Undrer sig den 29. juni 2015 over,
Trine Blach &
Esben Krog
Enggårdsbakken 29
8560 Kolind

Til efterretning – imødekommes.
Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.

Til efterretning – imødekommes.
Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.

Til efterretning – imødekommes.
Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.

Til efterretning – imødekommes.
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Ebdrup Vandværk
Keld Østergaard,
Høgevej 94,
8560 Kolind
keoes@mail.dk
RP-2016-NF-982
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Jens Ove Nielsen
Bygmarken 60
8560 Kolind
lisogjo@os.dk
RP-2016-NF-794
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Henning Nielsen Lund
Højsletvej 2
8560 Kolind
hnl_dk@amigaos.dk
RP-2016-NF-797
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at så uigennemtænkt et forslag
overhovedet kan nå så langt i
systemet - det burde afvises med
det samme! Der MÅ kunne findes
graveområder, som generer
omgivelserne mindre end dette!
Begrundelse er støv og støj og
faldende huspriser for næsten
2.000 beboere.

Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Gør via Djurslands Landboforening Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
den 30. juni opmærksom på, at
der foregår drikkevandsindvinding i for ringe kvalitet.
den sydlige del af området.
Derudover forbeholder man sig ret
til erstatning for evt. udgifter, der
måtte opstå i forbindelse med evt.
råstofindvinding.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Ønsker den 22. juni 2015 på vegne Til orientering.
af Kolind & oplands
Mødet er afholdt den 9. juli 2015.
Distriktsråd, at få afholdt et
borgermøde med henblik på at få
alt frem, så der kan laves et så
kvalificeret høringssvar.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
- Frelling
Frelling:
Gør den 29. juni 2015 opmærksom
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
på risiko for sandfygning ind over
for ringe kvalitet.
fortidsmindet ”Romle Stenovn”.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Gør den 7. juli 2015 opmærksom Til efterretning – imødekommes.
Henning Lund
Frelling:
på, at han finder valget af navn
Højsletvej 2
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
misvisende. Finder at der ikke
8560 Kolind
tages hensyn til ”hensigtsmæssig for ringe kvalitet.
hnl_dk@amigaos.dk
byudvikling” som medfører at
RP-2016-NF-800
huspriser falder. Mener at regionen
er total ligeglade med private
beboere.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Henning Lund
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Højsletvej 2
Mener den 7. juli 2015 at det er for Frelling:
8560 Kolind
dårligt, at regionen kun har valgt Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.
at informere de naboer, som bor
hnl_dk@amigaos.dk
direkte op ad matriklerne og ikke
RP-2016-NF-815
alle berørte i nærområdet.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Til orientering.
- Frelling
Henning Lund
Sender den 9. juli 2015 en række Der bliver først udarbejdet en
Højsletvej 2
miljøvurdering, der beskriver de
bemærkninger til den foretagne
8560 Kolind
afbødende foranstaltninger der
”indledende miljøvurdering” /
hnl_dk@amigaos.dk
scooping for området. Mener dels måtte komme, når regionsrådet
har besluttet, at et nyt område
at rapporten ikke er opdateret,
RP-2016-NF-862
dels at en række beskrivelser ikke skal med i en kommende
råstofplan.
er konsekvens vurderet.
Vibeke Elkjær Thorsager Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
Bugtrupvej 45
- Frelling
Frelling:
8560 Kolind
Gør den 7. juli 2015 indsigelse
mod planer om at udlægge areal Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.
vibekethorsager@mail.dk ved Frelling. Det vil ødelægge
naturen i området betragteligt, og
det vil medføre gener for naboer
RP-2016-NF-814
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og beboere i lokalområdet - støv,
støj, vibrationer, øget tung trafik
og mere trafikos samt dårligere
trafiksikkerhed. Det vil givetvis
også forringe huspriserne
yderligere i området.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Gør den 8. juli 2015 indsigelse
mod alle områderne, men især det Frelling:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
nordlige område. Planlagt
Kolind Borgerforening v.
udbygning af Kolind vil ikke kunne for ringe kvalitet.
Klaus Trend Mogensen
gennemføres. Der vil komme støvHvedevej 6
og trafikproblemer.
8560 Kolind
Bugtrupmøllevej og Ebdrupvej
indgår som en del af de netop
mogensen@mail.dk
anlagte kløverstier. Kløverstierne
er et landsdækkende projekt, som
RP-2016-NF-816
lokalt er Kløverstierne blevet til i et
samarbejde mellem Distriktsrådet,
Kolind Borgerforening, Kolind
Pensionist Forening samt Midtjurs
Lokalarkiv.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Sender den 8. juli 2015 indsigelse Til efterretning – imødekommes.
Lilly og
mod planer om at udlægge areal Frelling:
Johannes Hougaard
ved Frelling. Ser det som en
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Frellingvej 35
katastrofe at det smukke
for ringe kvalitet.
8560 Kolind
Btkalsmose@gmail.com naturområde for et rigt dyre og
fugleliv spoleres, frygter ligeledes
for vurderingen af bopæl. Regionen
RP-2016-NF-817
bør grave på de allerede
eksisterende graveområder.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Lone Meiniche Madsen & - Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Claus Meiniche Pedersen Protesterer den 9. juli 2015 på det Frelling:
Bugtrupvej 43
kraftigste mod forslaget. Foreslår i Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
8560 Kolind
stedet at udnytte og/eller udvide
for ringe kvalitet.
glc@delvis.dk
RP-2016-NF-874
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Michael Christensen
Ebdrupvej 37
8560 Kolind
tofthelbo@hotmail.com
RP-2016-NF-891

Jens Daugaard
Hvedevej 25
8560 Kolind
jensdaugaard@outlook.dk

RP-2016-NF-920

allerede eksisterende graveområder.
Mener at vil det være den sikre

afvikling for landsbyen, i stedet for
udvikling af de små landsbymiljøer.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Til efterretning – imødekommes.
Gør den 11. juli 2015 indsigelse
mod en evt. kommende grusgrav. Frelling:
Begrundelsen er, at der i forvejen Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
for ringe kvalitet.
alt for meget trafik til bl.a. Djurs
Sommerland. Ebdrupvej kan ikke
klare udkørsel af den tunge trafik
fra evt. grusgrav, så det forventes,
at udkørsel sker via Frellingvej.
Videre er der bekymring for den
evt. sandflugt og larm samt
problem med at afhente ejendom,
når man måtte ønske det.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til orientering.
- Frelling
Konstaterer den 20. juli 2015 at på
trods af en ”hemmelig” anmodning Administrationen finder at der blev
informeret tilstrækkeligt bredt. Alle
om at få udlagt et råstofgraveområde, kunne der i sommerferien høringssvar har siden
samles 150 personer til et
sommerferien kunnet læses på den
offentligt møde.
digitale hjemmeside.
Mener at regionen alene havde
informeret få tilfældigt udvalgte
personer.
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Undrer sig videre bl.a. over, at
høringssvar ikke kan læses online,
når det nu er den
kommunikationsform regionen har
valgt.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Jens Daugaard
Protesterer den 20. juli 2015 mod Til efterretning – imødekommes.
Hvedevej 25
anmodning om evt. nyt
Frelling:
8560 Kolind
råstofgraveområde.
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Kan
hverken
som
privatperson
for ringe kvalitet.
jensdaugaard@outlook.dk
eller som en del af samfundet i
Kolind acceptere dette anslag imod
RP-2016-NF-921
både et unikt natur- og
miljøområde.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til orientering.
- Frelling
Med brev dateret den 7. juli 2015
Advokatfirmaet Sesler
på vegne af:
Problemstilling vil ikke længere
gøres indsigelse mod forslaget.
Laila V. Sørensen &
være til stede, da regionsrådet har
Ejendommen har været til salg i
Morten S. Sørensen
valgt ikke at udlægge området
2015 med fin søgning fra
Frellingvej 25
som kommende
potentielle købere; men efter
8560 Kolind
råstofgraveområde.
orienteringsbrev om et evt.
kommende råstofgraveområde den
Js@djursland.ret-raad.dk 10. juli 2015, er køberinteressen
RP-2016-NF-967
ikke eksisterende.
Det vurderes nu, at boligen nu er
usælgelig.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
- Frelling
Med brev dateret den 8. august
Til efterretning – imødekommes.
2015 oplistes en lang række
Frelling:
punkter, som taler imod et evt.
Jens Ove Nielsen
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
kommende råstofgraveområde.
På vegne af:
Konklusionen er: ”at etablering af for ringe kvalitet.
Kolind og oplands
nyt råstofindvindingsområde, vil
Distriktsråd
påvirke mange forskellige faktorer.
8560 Kolind
Dette gælder specielt den meget
varierede og smukke natur,
lisogjo@os.dk
fremtidig udvikling af Kolind by,
RP-2016-NF-981
men specielt de mange borgere
som bor i området der bliver
generede, både på land og i
Kolind.”
Jan Kjær Madsen
Nyt Råstofgraveområde ved
Til efterretning – imødekommes
Løgtenvej 91
Hornslet
8543 Hornslet
ikke.
Med mail af 6. april 2015 ønskes
4,2 ha op til tidligere graveområde Hornslet:
syd for Hornslet (matr. 2 bh
jkm8543@gmail.com
Tages ikke med i RP 2016, p. gr. a.
Terndrup By, Hornslet) udlagt som arealets størrelse og bynære
råstofgraveområde.
RP-2016-RD-314
placering.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Jan Kjær Madsen
Til efterretning – imødekommes
- Hornslet
Løgtenvej 91
ikke.
Fremsender den 28. juni 2015
8543 Hornslet
Hornslet:
yderligere oplysninger om
forekomsten, der kan bruges til
Tages ikke med i RP 2016, p. gr. a.
jkm8543@gmail.com
anlæg og med en vurderet tykkelse arealets størrelse og bynære
placering .
på op til 10 m. Gode til- og
RP-2016-NF-673
fraklørselsforhold.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
John Hansen
– Hyllested
Stenledvej 1A,
Diverse relevante sagsakter er
Har den 23. febr. 2015 bedt om
Hyllested
aktindsigt i den generelle sag samt afsendt den 25. februar 2015.
8400 Ebeltoft
og især Hyllested.
Til efterretning – imødekommes.
stenled@ebeltofts.net
Protesterer med mail af 25. febr. Hyllested:
RP-2016-RD-118
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
2015 mod graveområdet, der vil
RP-2016-RD-125
betyde en forringelse af
meget dårlige til- og frakørsels
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John Hansen
Stenledvej 1A,
Hyllested
8400 Ebeltoft
stenled@ebeltofts.net
RP-2016-RD-268
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John Hansen
Stenledvej 1A,
Hyllested
8400 Ebeltoft
stenled@ebeltofts.net
RP-2016-RD-354
RP-2016-RD-359
Marianne Richardson
Stenledvej 3A,
Hyllested
8400 Ebeltoft

forhold samt fredede gravhøje og
livskvaliteten. Unik natur og
diger.
landskab. Frygter for grim
efterbehandling. Tvivler på at
støjvilkår kan overholdes.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Protesterer med mail af 26. marts Til efterretning – imødekommes.
2015 mod fremtidigt graveområde. Hyllested:
Uudnyttede graveområder bør først Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
udnyttes frem for det aktuelle
meget dårlige til- og frakørsels
vigtige natur og landskabsområde, forhold samt fredede gravhøje og
som udgør en vigtig biotop for
diger.
mange fugle- og dyrearter.
Beboerne tages som gidsler i et
spil om råstoffer.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Til orientering.
– Hyllested
Med brev dateret den 7. april 2015
sendes 530 underskrifter mod
råstofindvinding i Hyllested.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Til efterretning – imødekommes.
Med mail af 23. febr. 2015
meddelt, at de sidder i et nybygget Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
hus som nabo til det aktuelle
Richardson1917@gmail.com område. Vil ikke finde sig i, at
meget dårlige til- og frakørsels
natur og dyreliv bliver total
forhold samt fredede gravhøje og
RP-2016-RD-106
spoleret.
diger.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Marianne Richardson
– Hyllested
Stenledvej 3A,
Til orientering
Henviser med mail af 26. febr.
Hyllested
2015 til Syddjurs Kommunens
8400 Ebeltoft
hjemmeside vedrørende ”Landskab
og interesseområder” og
Richardson1917@gmail.com
”Geologiske interesseområder” og
tilhørende retningslinier og
RP-2016-RD-128
generelle rammer.
Loco Holding v/ Finn
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Diverse relevante oplysninger er
Hansen
– Hyllested
Kirkevænget 9,
Telefonisk den 24. febr. 2015 bedt afsendt den 24. februar 2015.
8400 Ebeltoft
om oplysninger om matr. nr. og
navn på ansøger i det aktuelle
locoholding@mail.dk
område.
Jens Jørgen Hansen
Kystvejen 173
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Diverse relevante oplysninger er
afsendt den 27. februar 2015.
8400 Ebeltoft
– Hyllested
Med mail af 25. febr. 2015 bedt
om oplysning om foreliggende
jtk@post9.tele.dk
materiale i sagen
RP-2016-RD-246
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Lars Robdrup
– Hyllested
Distriktsleder
Link til regionsrådsmøde 17. dec.
Anmoder med mail af 26. febr.
Rosmus Skole
2015 om en tidsplan for arbejdet 2014 pkt. 19 hvor tidsplan er
Bispemosevej 5
vedhæftet er afsendt den 27.
med råstofplanrevision. Vil være
8444 Balle
februar 2015.
interesseret i at kommentere
transportforholdene.
lar@syddjurs.dk
Lars Robdrup
Distriktsleder
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til orientering
Rosmus Skole
– Hyllested
Bispemosevej 5
Afgørende for skolen, at trafikken
8444 Balle
ikke ledes forbi Rosmus Skole og
lar@syddjurs.dk
Børnehus (især Bispemosevej og
Fiskegårdevej).
RP-2016-RD-175
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Protesterer med mail af 26. febr.
2015 og 25. marts 2015 over
Kirsten Ida Birkedal
Regionen har afholdt offentligt
kommende støj, støv, tung og
Stenledvej 1
larmende trafik såfremt der bliver møde den 19. marts 2015 i
8400 Ebeltoft
grusgrav i det smukke og unikke Hyllested Forsamlingshus
kirstenidabirkedal@gmail.co beliggenhed.
m
Nævner at man ødelægger
kulturlandskabet omkring
RP-2016-RD-127
herregårds-miljøet omkring
RP-2016-RD-266
Rugård. Bekymret for fald i bolig
priser
Anmoder om at regionen afholder
et borgermøde
Kirsten Ida Birkedal
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Stenledvej 1
– Hyllested
Diverse relevante oplysninger er
8400 Ebeltoft
Telefonisk den 27. febr. 2015 bedt
afsendt den 27. februar 2015.
om oplysning om aktindsigt det
kirstenidabirkedal@gmail
aktuelle område.
.com
Kirsten Ida Birkedal
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Stenledvej 1
– Hyllested
8400 Ebeltoft
Meddeler med mail af 8. april 2015 Til orientering
at Hyllested beboerforening har
kirstenidabirkedal@gmail generalforsamling d.10-4-2015, så
.com
derfor vil en evt. indsigelse være et
par dage forsinket.
Beboerforeningen for
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Hyllested og Omegn v./
– Hyllested
Til efterretning – imødekommes.
Henning Kjærgaard
På generalforsamlingen i
Hyllested:
Bispemosevej 2
”Beboer-foreningen for Hyllested
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Hyllested
og Omegn” den 10/4, er med stort
8400 Ebeltoft
meget dårlige til- og frakørsels
flertal, besluttet at støtte op om
forhold samt fredede gravhøje og
det høringssvar der er indsendt af
henning2205@gmail.com
diger.
Syddjurs Kommune, da der er fuld
tilslutning til det heri anførte.
RP-2016-RD-380
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Bente Clausen
Protesterer med mail af 26. febr. Til efterretning – imødekommes.
Gl stationsvej 32
2015 over evt. fremtidigt
Hyllested:
Hyllested
råstofgraveområde med henvisning Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
8400 Ebeltoft
til Syddjurs Kommunens
meget dårlige til- og frakørsels
bentelaurvigen@hotmail.
hjemmeside vedrørende ”Landskab forhold samt fredede gravhøje og
com
diger.
og interesseområder”.
Påpeger at støj og tung trafik
RP-2016-RD-130
gennem Hyllested også vil være til
gene for skolevej.
Foreningen for modstandere Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
af korrupte landkommuner i – Hyllested
Danmark
Til orientering
Mener i mail af 26. febr. 2015 at
det er helt galt at spolere noget af
Østerbrogade 21
det smukkeste og uspolerede
2100 København Ø
Djursland.
frank.poulsen@gmail.com

RP-2016-RD-131

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

NB! Personen eller foreningen kan
ikke findes i SBSYS

Greenpeace
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Njalsgade 21G
– Hyllested
Til orientering.
2300 København S
Anmoder med mail af 26. febr.
info.dk@greenpeace.org
2015 om løbende information, der
måtte være relevant.
RP-2016-RD-132
Anne-Grete Tagmose
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Stenledvej 1A
– Hyllested
8400 Ebeltoft
Protesterer med mail af 26. februar Til efterretning – imødekommes.
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2015 mod en evt. kommende
tagmose@hyllesteds.net råstofudvinding, som ligger klods
op af en velfungerende landsby.
Området bliver et månelandskab
RP-2016-RD-133
og husene bliver usælgelige.
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Einar Gudnason & Helga
Protesterer med mail af 4. marts Til efterretning – imødekommes.
Kristmundsdóttir
2015 over at man overhovedet kan Hyllested:
Hyllested Bygade 22
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
tænke på at udlægge Hyllested
8400 Ebeltoft
Bjerge til graveområde. På de
meget dårlige til- og frakørsels
uoprettelige skader en gravning vil forhold samt fredede gravhøje og
helga@helgasart.dk
gøre på landskabet.
diger.
Protesterer mod kommende støv
RP-2016-RD-166
og støj gener med lastbiler
RP-2016-RD-168
gennem byen og medfører
usælgelige huse.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Protesterer med mail af 4. marts Til efterretning – imødekommes.
2015 over at man overhovedet kan Hyllested:
Merete Larsen
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
tænke på at udlægge Hyllested
Stenledvej 4 8400
Bjerge til graveområde. På de
meget dårlige til- og frakørsels
Ebeltoft
uoprettelige skader en gravning vil forhold samt fredede gravhøje og
gøre på landskabet.
diger.
meretelarsen@outlook.dk
Protesterer mod kommende støv
og støj gener med lastbiler
RP-2016-RD-153
gennem byen og medfører
usælgelige huse.
Man tager en velfungerende
landsby som gidsel!
Kirsten Hougaard
Stenledvej 6 8400
Ebeltoft
RP-2016-RD-247
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Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Protesterer med brev af 4. marts
2015 at råstofgraveområdet er
markeret helt op til ejendomsskel
til Stenledvej 6.
Frygter for tab af fugle- og dyreliv.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Jakob Chor
Bisgaardsvej 53
8300 Odder
jakobchor89@gmail.com

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Diverse relevante oplysninger er
– Hyllested
afsendt pr mail den 12. marts
Anmoder med mail af 11. marts
om al materiale og korrespondance 2015.
mellem Rasmus Brøgger og
RP-2016-RD-252
Regionen.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Til efterretning – imødekommes.
1) Protesterer med mail af 17.
marts 2015 på det kraftigste imod Hyllested:
Kjeld Slot og Vivian Slot
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
planerne om at anvende det
Hyllested Bygade 23
bevaringsværdige kulturlandskab meget dårlige til- og frakørsels
8400 Ebeltoft
med fredede oldtidsminder, syd for forhold samt fredede gravhøje og
kjeldslot@mail.dk
diger.
Hyllested til råstofudvinding.
2) Ønsker at få aktindsigt vedr.
RP-2016-RD-200
tilsyn med grusgravene i Syddjurs
RP-2016-RD-212
Kommune herunder samtlige
RP-2016-RD-254
skriftlige notater, referater,
godkendelser mv.
3) Ønsker endelig kvitteting for
den fremsendte mail.
Kim Boes
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Kirkevænget 7,
– Hyllested
Hyllested8
Bemærker med mail af 20. marts Til efterretning – imødekommes.
8400 Ebeltoft
2015 at der vil uoprettelige skader Hyllested:
Kim.boes@skolekom.dk på naturen, landskabet, på vejene, Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
på bygninger og måske også på
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RP-2016-RD-225
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mennesker.
Dertil kommer mulige sociale
skader i byens fremtidige sociale
liv. Find et andet sted!

forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Agnethe Liboriussen
Finder i mail af 20. marts 2015 at Til efterretning – imødekommes.
Kirkevænget 5
Hyllested:
det er aldeles bekymrende med
8400 Ebeltoft
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
udvinding af grus i tæt på en
landsby med ca. 200 indbyggere. meget dårlige til- og frakørsels
Agnethe@brli.dk
Bevaringsværdige huse i byen og forhold samt fredede gravhøje og
den tunge trafik medfører alt for
diger.
RP-2016-RD-227
mange gener. Enestående natur
som ikke kan genetableres.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Til efterretning – imødekommes.
Påpeger med mail af 21. marts
Hyllested:
2015
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Familien Ryser og
1)at man fratager mennesker meget dårlige til- og frakørsels
Langbjerg
såvel fastboere som turister - den forhold samt fredede gravhøje og
Hyllested Bygade 1
nødvendige mulighed, der er for
diger.
8400 Ebeltoft
rekreation i området.
heidiryser@yahoo.dkHeidi
2) En øget og meget tung trafik vil
give gener for ”hårde” og ”bløde”
RP-2016-RD-234
trafikanter, bevaringsværdige huse
og give øget støj og forurening.
3) Ønsker hurtig afklaring, så tiden
med uvisheden begrænses.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Tilslutter sig med mail af 22. marts Til efterretning – imødekommes.
2015 samtlige indsigelser der blev Hyllested:
Inga Wulff og Jørn
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
fremsat på det offentlige møde i
Madsen
forsamlingshuset den 19. marts
Hyllested Bygade 24,
meget dårlige til- og frakørsels
2015. Bliver der påbegyndt
8400 Ebeltoft
forhold samt fredede gravhøje og
madsenwulff@gmail.com råstofudgravning i den smukkeste diger.
natur, tæt på en vandboring, og
med en ødelæggende lastbilRP-2016-RD-238
transport hele vejen gennem
landsbyen, vil Region Midt miste
enhver form for troværdighed!
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Indlæg fra menighedsråd med mail Til efterretning – imødekommes.
Tirstrup-FuglslevHyllested:
Hyllested-Rosmus
af 23. marts 2015, der
menighedsråd,
tilkendegiver, at man ikke ønsker Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Kirkeværge Kim Boes
en nærliggende grusgrav, da
meget dårlige til- og frakørsels
Kirkevænget 7,
støvet vil lægge sig på kirken.
forhold samt fredede gravhøje og
Hyllested,
Forventer at regionen betaler en
diger.
8400 Ebeltoft.
nykalkning lige evt. skader på
Kim.boes@skolekom.dk kirkens fundament og skader på
stendiger forventes betalt af
regionen. Trafik vil give en
RP-2016-RD-245
uoprettelig skade på landsbymiljø,
på kirken og beboernes fremtid.
Steen Kjærlund Hansen
& Tove Skødt Hansen,
Gl. Stationsvej 26D
8400 Ebeltoft
steenogtove@mail.dk
RP-2016-RD-260

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Bemærker med mail af 23. marts
2015 at den røde glente opholder
sig i området. Glenten er en fugl
som har en særlig forpligtigelse til
at værne om.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
– Hyllested
Hyllested:
Gl. Stationsvej 26C
Bemærker med mail af 12. marts
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
8400 Ebeltoft
2015 at en evt. udlægning af
schoelernielsen@gmail.com
meget dårlige til- og frakørsels
arealet til råstofgraveområde på
forhold samt fredede gravhøje og
flere punkter er i strid med Ebeltoft
RP-2016-RD-191
diger.
kommunes lokalplan nr. 249.
Lena & Jan Schøler Nielsen
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Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Bemærker med mail af 24. marts
2015 at en evt. udlægning af
schoelernielsen@gmail.com arealet til råstofgraveområde vil
kræve udarbejdelse af en ny
RP-2016-RD-261
lokalplan for området.
Jan Schøler Nielsen
Gl. Stationsvej 26C
8400 Ebeltoft

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Bemærker med mail af 25. marts
2015 at inden familien for tre år
siden flyttede til landsbyen havde
Jan Schøler Nielsen
læst lokalplanen for Hyllested. Den
Gl. Stationsvej 26C
gav en berettigede forventning til,
8400 Ebeltoft
at en 80 tønder land stor grusgrav
schoelernielsen@gmail.com umiddelbart sydøst for bygrænsen
ville være en umulighed.
RP-2016-RD-263
Mener at en grusgrav vil stride
mod lokalplanens intentioner.
Regionen burde ikke gå ind i i
områder der er omfattet af
demokratisk vedtagne lokalplaner.
Kate Vintov
Hulgaden 22
8400 Ebeltoft
kate@vintov.dk
RP-2016-RD-283
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Kate Vintov
Hulgaden 22
8400 Ebeltoft
kate@vintov.dk
RP-2016-RD-284
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Kate Vintov
Hulgaden 22
8400 Ebeltoft
kate@vintov.dk
RP-2016-RD-285
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Kate Vintov
Hulgaden 22
8400 Ebeltoft
kate@vintov.dk
RP-2016-RD-287

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested (1)
Bemærker med mail af 28. marts
2015 at en efterbehandling af et
udgravet bakkelandskab vil ikke
kunne gendannes.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested (2)
Til efterretning – imødekommes.
Ønsker med mail af 28. marts
Hyllested:
2015 at få svar på, at hvis der
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
gives los for gravning, hvor stor en
meget dårlige til- og frakørsels
del af Hyllested Bjerge vil så blive
forhold samt fredede gravhøje og
graveområde, før man siger ”nu er
diger.
det nok”.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested (3)
Ønsker med mail af 29. marts
2015 redegjort for, hvorledes og
om Hyllested Bjerge i Landskabsanalysen for Pilotprojekt for Mols
Bjerge (2004) indgår i vurderingen
af råstofgraveområdet.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Til efterretning – imødekommes.
– Hyllested (4)
Bemærker med mail af 29. marts Hyllested:
2015 at værdierne i turisterhvervet Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
på lang sigt er mere værd end en meget dårlige til- og frakørsels
kortsigtet økonomisk gevinst ved forhold samt fredede gravhøje og
en grusgrav.
diger.
Der er andre steder i kommunen,
hvor der kan findes råstoffer.
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Kate Vintov
Hulgaden 22
8400 Ebeltoft
kate@vintov.dk
RP-2016-RD-288
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Kate Vintov
Hulgaden 22
8400 Ebeltoft
kate@vintov.dk
RP-2016-RD-289
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Syddjurs
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested (5)
Bemærker med mail af 29. marts
2015 at landsbyen, Hyllested, er i
dag en velfungerende landsby, der
oplever en sund tilflytning og
hussalget er ikke gået i stå, som
det er sket andre steder.
Det virker paradoksalt, hvis man
vil true en god landsby med støv,
larm og lastbiltrafik fordi det giver
råstoffer i en begrænset periode.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested (6)
Påpeger med mail af 29. marts
2015 at havørnen yngler i skoven
ved Rugård. Vil grusgravning
påvirke ørnens ynglemuligheder?

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested (7)
Kate Vintov
Spørger med mail af 29. marts
Hulgaden 22
2015 om, hvordan vil man bevare
8400 Ebeltoft
de kulturhistoriske værdier i det
sammenhængende Landskabelige
kate@vintov.dk
træk i og ved Hyllested Bjerge for
eftertiden, hvis man giver
RP-2016-RD-290
gravetilladelse til at grave grus i
området?
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested (8)
Bemærker med mail af 29. marts
Kate Vintov
2015 at den umiddelbare
Hulgaden 22
økonomiske gevinst og den
8400 Ebeltoft
kortvarige gevinst ved brugen af
de udvundne råstoffer bør ses i
kate@vintov.dk
langsigtet værdi – perspektiv.
Mener at Hyllested Bjerge er et af
RP-2016-RD-291
de få steder i Europa, hvor der er
stille om dagen og mørkt om
natten. Stilhed bør prioriteres.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Tove Fog Ebbesen
Protesterer med mail af 6. april
Gl. Stationsvej 8A
2015 mod råstofindvinding tæt på
Hyllested
byen. En grusgrav vil ødelægge
8400 Ebeltoft
dette smukke naturområde,
kulturværdier og true
Tove.fogh.ebbesen@gma
Vandforsyningen. Støj, larm og
il.com
trafik vil være ødelæggende for
området og livskvaliteten hos
RP-2016-RD-313
beboerne. Vejene er ikke gearede
til den tunge trafik.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
mail af 19. marts 2015 bekymret
Jørgen Hansen
mmenblanding af råstofindvinding
Hyllested Vandværk
kevandsinteresser - jf.
jorgen@jorgenhansen.com ghedsprincippet. Henviser til den
af råstoflovens § 3. Såfremt
RP-2016-RD-219
et vil blive til noget med
dvinding, anmodes om en grundig
degørelse.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.
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Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Fremfører med mail af 2. april
2015 fem argumenter mod
Jørgen Hansen
råstofindvinding:
Hulgaden 4, Hyllested
- ikke i harmoni med Syddjurs
8400 Ebeltoft
Kommuneplan 2013,
- stor fejl at skære et hjørne af
jorgen@jorgenhansen.com
Hyllested Bjerge,
– udpeget som værdifuldt
RP-2016-RD-306
geologisk område,
- gravhøje og et beskyttet dige
– vil afskrække tilflyttere og
eksisterende beboere vil flytte.
Jan og Annette Pedersen Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Stenledvej 7
Henstiller med mail af 5. april
8400 Ebeltoft
2015, at hele det ansøgte område
tages ud af Råstofplan 2016.
toxbro@gmail.com
Indsigelsen uddybes med en række
RP-2016-RD-309
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pdf-dokumenter i form af tekst og
billeder.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Mener med mail af 10. april 2015, Til orientering.
at Regionen burde henstille til
lodsejere, at der afleveres valide
data, og direkte afvise data fra i
forvejen beskyttede områder
RP-2016-RD-353
(f.eks. inden for gravhøjsbeskyttelseszone)
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Til efterretning – imødekommes.
Gør med mail af 8. april 2015
Dorthe Friis
Hyllested:
opmærksom på
Kirkevænget 15
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
Bevaringsværdigt
landskab,
Hyllested
- delvis naturbeskyttelse område. meget dårlige til- og frakørsels
8400 Ebeltoft
- Værdifuldt nationalt geologisk
forhold samt fredede gravhøje og
diger.
kirstenidabirkedal@gmail.co område.
m
Derudover bekymret for
RP-2016-RD-328
drikkevand, trafik, støv, støj samt
hvordan landsbyen kan udvikle sig
eller snarere afvikle sig?
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Til efterretning – imødekommes.
Gør med mail af 9. april 2015
Hyllested:
Josefine Colombani, Helle opmærksom på
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
trafikproblematikken med støj,
Colombani og Morten
støv og øget trafik.
Larsen
meget dårlige til- og frakørsels
Stenledvej 2A, Hyllested Tvivler på at regionen kan
forhold samt fredede gravhøje og
efterbehandle området på natur- diger.
8400 Ebeltoft
og miljøvenlig vis, og påpeger at
xyzmorten@gmail.com råstofindvinding er en irreversibel
proces.
Mener at en råstofindvinding vil
RP-2016-RD-343
betyde en afvikling af
landsbysamfundet og være
ødelæggende for livskvaliteten.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
Claus Bolther Rasmussen – Hyllested
mener med mail af 9. april 2015 at Til efterretning – imødekommes.
Gl. Stationsvej 5
de enestående landskaber syd og Hyllested:
8400 Ebeltoft
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
øst for Hyllested skal bevares til
claus.bolther@gmail.com glæde og fornøjelse for mennesker meget dårlige til- og frakørsels
i området nu og i fremtiden. Så
forhold samt fredede gravhøje og
ingen støj, støv og trafik fra
diger.
RP-2016-RD-344
råstofgrave gennem byen. Frygter
Jan Pedersen
Stenledvej 7
8400 Ebeltoft
toxbro@gmail.com
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at hele Hyllested Bakker vil blive
bortgravet, hvis der først åbnes op.
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Janne Kristensen og
Finn Hansen
Kirkevænget 9
8400 Ebeltoft
locoholding@mail.dk
RP-2016-RD-349
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Gert Svith a/s
Rådmandsvej 12b,
8500 Grenå
Post@gertsvith.dk
RP-2016-RD-164
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Linda Kvist Skytte
Stormosevej 6
8400 Ebeltoft

erikskytte007@gmail.com

RP-2016-NF-672
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Kommune

Syddjurs
Kommune

Syddjurs
Kommune

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde
– Hyllested
Henstiller med mail af 10. april
2015 at det foreslåede
graveområde (matr. 5e Hyllested),
tages ud af råstofplan 2016.
Begrundelse herfor er beskrevet.

Til efterretning – imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016 p. gr. a.
meget dårlige til- og frakørsels
forhold samt fredede gravhøje og
diger.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde- Til efterretning – imødekommes.
Tirstrup Øst
Tirstrup Øst.
Ønsker at få udvidet det evt.
fremtidige råstofgraveområde ved Udvidelsen tages med i RP 2016
Tirstrup Øst udvidet med matr. 9a,
10h, 10i og 10t Hyllested By,
Hyllested
Vedr.: Evt. RåstofgraveområdeTirstrup Øst.
Modsætter sig på det kraftigste, at Til efterretning – imødekommes
der bliver indvundet råstoffer i det ikke.
pågældende område. Har i feb.
2015 sat ejendommen til salg, og Tirstrup Øst
Udvidelsen tages med i RP 2016
en evt. råstofudgravning

fuldstændig vil umuliggøre dette.

Indsigelse fra advokat vil komme
efterfølgende.
Vedr.: Evt. RåstofgraveområdeTove Bang
Til efterretning – imødekommes
Tirstrup Øst.
Højgårdsvej 3
ikke.
Ønsker ikke en grusgrav på
8400 Ebeltoft
Tirstrup Øst
Højgårdsvej p.gr.a. støv, støj og
laban201@hotmail.com
trafik. Sælger dog gerne sin
Udvidelsen tages med i RP 2016
ejendom til en kommende
RP-2016-NF-681
grusindvinder.
Vedr.: Evt. RåstofgraveområdeTil efterretning – imødekommes
Tirstrup Øst.
Pia Le fevre Elsberg
ikke.
Protesterer den 15. juli 2015 på
Højgårdsvej 2
mod udvidelsen af råstofområdet, Tirstrup Øst
8400 Ebeltoft
idet dette føre til en forringelse af
hbe2@c.dk
både livskvalitet samt forringelse Udvidelsen tages med i RP 2016
af ejendomsværdi. Derudover
RP-2016-NF-912
påpeges, at regler ang. støj og
støv ikke overholdes.
Til efterretning – imødekommes
Vedr.: Råstofgraveområdedelvis.
Tirstrup.
Michael Hammershøj
Ønsker at få udvidet råstofgrave- Tirstrup Syd
Stormosevej 8
området ved Tirstrup mod syd med Tages med i reduceret udgave (fra
8400 Ebeltoft
mosevang@c.dk
32,5 ha til 31,5 ha).
matr. nr.:
3 Fuglslev By, Fuglslev
11m Hyllested By, Hyllested
RP-2016-RD-365
10q Hyllested By, Hyllested
Til efterretning – imødekommes
Torben Bødker Jensen
Stokbækvej 1
delvis.
Vedr.: Råstofgraveområde8400 Ebeltoft
Tirstrup Syd
Tirstrup.
torbenlandmand@gmail.c Ønsker at få udvidet råstofgrave- Tages med i reduceret udgave (fra
om
området ved Tirstrup mod syd med 32,5 ha til 31,5 ha).
matr. nr.5m Fuglslev By, Fuglslev
RP-2016-RD-366
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Michael Hammershøj

Syddjurs
Kommune

for
Jørgen Kolind Nielsen
Stokbækvej 3
8400 Ebeltoft
mosevang@c.dk
RP-2016-RD-372

Syddjurs
Kommune

Anders Laursen
Stokbækvej 6
8400 Ebeltoft
bkal@paradis.dk
RP-2016-NF-760

Syddjurs
Kommune

Linda og Erik Skytte
Stormosevej 6
8400 Ebeltoft
erikskytte007@gmail.com

RP-2016-NF-940

Syddjurs
Kommune

Kasper Møller Larsen
Stormosevej 13
8400 Ebeltoft
KL@scantec.dk
RP-2016-NF-945

Viborg
Kommune

Gert Vester
Røddingvej 24
8830 Tjele
gvg@mail.dk
RP-2016-RD-303

Vedr.: RåstofgraveområdeTirstrup.
Ønsker at få udvidet det evt.
fremtidige råstofgraveområde ved
Tirstrup udvidet mod syd med
matr. nr.
15a Fuglslev By, Fuglslev
16c Fuglslev By, Fuglslev

Til efterretning – imødekommes
delvis.
Tirstrup Syd
Tages med i reduceret udgave (fra
32,5 ha til 31,5 ha).

Til efterretning – imødekommes
Vedr.: Evt. Råstofgraveområdedelvis.
Tirstrup Syd.
Tirstrup Syd
Der bør – i givet fald projektet
Ved en konkret råstofansøgning vil
bliver til noget - være vilkår for at
til- og frakørselsproblematikken
al kørsel til og fra grusgraven sker
være et vægtigt emne i
via Stormosevej - Lunbakkevej sagsbehandlingen og dermed
A15.
tilladelsen.
Vedr.: Evt. RåstofgraveområdeTil efterretning – imødekommes
Tirstrup Syd.
Vil på det kraftigste understrege, ikke.
Tirstrup Syd
at man forsat på alle måder vil
modsætte sig mod evt. udvidelse Tages med i reduceret udgave (fra
32,5 ha til 31,5 ha).
af grusgrav.
Foreslår, som bedste løsning for
begge parter, at ansøger /
entreprenør køber ejendommen
Stormosevej 6, da det findes
umuligt at bo omringet af en
grusgrav med støj- og støvgener til
følge.
Vedr.: Evt. RåstofgraveområdeTirstrup Syd.
Protesterer mod en evt. udvidelse Til efterretning – imødekommes
af graveområde ved Stormosevej ikke.
Tirstrup Syd
og Fiskegårdevej. Mener at
omkostningerne ved projektet er Tages med i reduceret udgave (fra
for store både i almindelighed og 32,5 ha til 31,5 ha).
for miljøet.
Nyerhvervet landejendoms værdi
vil sandsynligvis forringes
betydelig med fare for, at
stavnsbundethed. Udgravninger vil
medføre store gener i en årrække i
form af støv, støj, tung trafik og
larm fra maskiner.
Til efterretning – imødekommes
Vedr.: Råstofgraveområde –
delvis.
Rødding
Rødding
Ønsker med mail af 31. marts
2015 at få råstofinteresseområdet Tages med i reduceret udgave (fra
inddraget som råstofgraveområde. 8,5 ha til 7 ha).
I givet fald vil grusgraven kunne
Se også bemærkninger fra Viborg
levere et mere bredspektret
Kommune – løbe nr. 1439
sortiment af sand og grus.
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Forslag/bemærkninger fra staten og statslige myndigheder:
Navn
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Christian Bertelsen
chrbe@nst.dk
RP-2016-RD-370

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Kasper Thor
kaspt@nst.dk
RP-2016-NF-969

Viborg Stiftsøvrighed
Dorthe Pinnerup
Kanal 21
1220 København
DP@KM.dk
RP-2016-RD-149
Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby
mhn@kfst.dk
RP-2016-RD-279
Vejdirektoratet
Peder Møller
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg Øst
pemo@vd.dk
RP-2016-RD-277

Idéer / forslag / bemærkninger
Gør med mail af 10. april 2015 opmærksom
på at Råstofgraveområde- Bruunshåb
ligger inden for Natura 2000 område, som
derfor bør tages ud af planen.

Derudover er der oplyst at der indgår
fredskov i nedenstående
råstofgraveområder: Asklev, Skygge
Plantage, Kalbygård, Sønderskov,
Fuglsang, Voldby og Herrup.

Vedr.: Evt. Råstofgraveområde- St.
Bredlund Øst
Gør den 15. juli 2015 opmærksom at det
foreslåede graveområde grænser direkte op
til Palsgård skov, hvor der drives
produktionsskovbrug med stående
træværdier. En afgravning formodes at ville
kunne påvirke de hydrologiske forhold.
Naturstyrelsen forudsætter, at Region
Midtjylland godtgør, at udnyttelsen af det
planlagte graveområde sker på en sådan
måde, at vækstpotentialet for skovbruget
på de tilgrænsende naboarealer ikke
forringes.
Endelig hæfter Naturstyrelsen sig ved det
forslåede graveområdes nærhed til
Hampen Sø med naturtypen lobeliesø
(3110), som ligger på styrelsens areal og
inden for et samme Natura 2000 område.
Før en evt. gravetilladelse gives, skal det
dokumenteres, at råstofindvendingen ikke
vil få konsekvenser for omtalte naturtyper
samt Hampen Sø, deres gunstige
bevaringsstatus og udpegningsgrundlag
som del af et Natura 2000 område.
Ingen idéer og forslag på det foreliggende
grundlag

Konkurrencerådet har ingen bemærkninger

Tilkendegiver med mail af 26. marts 2015,
at der – i lighed med tidligere
planrevisioner - ønskes en samordning af
de evt. nye råstofgraveområder med de
statslige vejinteresser. Der peges på 8
konkrete områder.
Vejdirektoratet anbefaler, at Region
Midtjylland løbende koordinerer
råstofplanlægningen med Vejdirektoratets

Til efterretning –
imødekommes delvis.
Bruunshåb
Udvidelsen tages ikke med i
RP 2016.
Rapport fra 2015 viser store
naturinteresser og konflikt
med EU naturbeskyttelsesdirektiv.
Bemærkning for de øvrige
områder tages til
orientering, da fredskov –
som standard - håndteres i
forbindelse med konkret
sagsbehandling

Til efterretning –
imødekommes delvis.
St. Bredlund Øst
Alene den sydlige del af
området medtages og med
retningsline om maksimal
gravedybde –alene over
grundvandsspejl

Til orientering

Til orientering

Høringssvaret tages til
efterretning.
Afholdt møde med VD den
7. okt. 2015, hvor der er
aftalt at udveksle relevante
oplysninger.
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Vejdirektoratet
Jesper Møller
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg Øst
jesm@vd.dk
RP-2016-NF-801

Trafikstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14,

2300 København S
jedi@trafikstyrelsen.dk
RP-2016-RD-358

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Simon Kr. Pedersen
Arsenalvej 55,
DK-9800 Hjørring
fbe-efs06v@mil.dk
RP-2016-RD-377
Erhvervsstyrelsen
Anna Holtt Langlet
annHol@erst.dk
RP-2016-RD-149
Erhvervs- og
Vækstministeriet
Sanne Olsen
sos@evm.dk
RP-2016-RD-317
Kulturstyrelsen
H.C.Andersens
Boulevard 2
1553 København V
post@kulturstyrelsen.dk
RP-2016-RD-395

planer og projekter for nye vejanlæg.
Endelig gøres opmærksom på, at vejadgang
til råstofgraveområder som udgangspunkt
forudsættes at ske via det
sekundære/kommunale vejnet, hvilket bør
fremgå af planen.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde- St.
Bredlund Øst
Gør den 7. juli 2015 opmærksom at der
inden for området er vejbyggelinier.
Vejdirektoratet gør ikke indsigelse såfremt
de vejbyggelinjepålagte arealer ikke bliver
udlagt til råstofgraveområde!
Vejdirektoratet forudsætter, at adgang fra
råstofgravene sker direkte ad
kommuneveje. I forbindelse med en
konkret ansøgning om råstofindvinding
langs statsvejen, vil Vejdirektoratet bl.a.
stille krav om maksimal skråningshældning
mod statsvejen.
I bestemmelse om Civil Luftfart, BL 3-16 er
der forholdsregler til nedsættelse af
kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og
fugle/pattedyr på flyvepladser. I Region
Midtjylland er Aarhus Lufthavn og Karup
Lufthavn omfattet af reglerne.
Derfor anmodes om, at hensynet til
flyvesikkerheden for disse lufthavne
fremgår eksplicit af Region Midtjyllands
Råstofplan 2016. Regionen bedes tage
kontakt direkte til lufthavnene så tidligt
som muligt i forløbet for at afklare
eventuelle interessekonflikter herom.
Gør med mail af 10. april 2015 opmærksom
på flysikkerhed og risiko for kollisioner med
fugle, såfremt der ved råstofindvinding
dannes søer (som tiltrækker fugle).
Det anbefales derfor, at råstofplan 2016
beskriver hensynet til flyvepladser
(herunder Flyvestation Karup).

Til efterretning – jf.
foranstående (løbe nr. 277).

Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard –
problemstillingen for evt.
råstofgrave i zonen der
berører Karup og Tirstrup
lufthavne i forbindelse med
konkret sagsbehandling.

Til efterretning – jf.
foranstående (løbe nr. 358).

Erhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger.
Til orientering
Erhvervs- og Vækstministeriet har ingen
bemærkninger til den fremsendte høring.

Bemærkninger vil først være regionen i
hænde efter den 10. april 2015. Har bl.a.
bemærkninger til Hyllested.
Med mail af 29. april 2015 er indkommet
dels generelle bemærkninger vedrørende
kulturhistoriske interesser samt
bemærkninger til samtlige af de foreslåede
nye råstofgraveområder.

Til orientering

Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard –
problemstillingen for evt.
kulturinteresser i
samordning med lokale
museer i forbindelse med
konkret sagsbehandling.
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Forslag og bemærkninger fra museer, organisationer m.v.:
Idéer / forslag / bemærkninger
Navn
Horsens Museum
Museumsinspektør
Lone Seeberg Jacobsen
muslsj@horsens.dk
RP-2016-RD-256

Horsens Museum
Sundvej 1a
8700 Horsens
Att.:Anne Mette Kristiansen
musamk@horsens.dk
RP-2016-NF-763
Horsens Museum
Sundvej 1a
8700 Horsens
Att.:Anne Mette Kristiansen

musamk@horsens.dk
RP-2016-NF-771

Horsens Museum
Sundvej 1a
8700 Horsens
Att.:Anne Mette Kristiansen
musamk@horsens.dk
RP-2016-NF-776

Horsens Museum
Sundvej 1a
8700 Horsens
Att.:Anne Mette Kristiansen
musamk@horsens.dk
RP-2016-NF-796

Vedr.: Råstofgraveområde – Røde
Mølle inkl. Hostrupvej
Anbefaler som udgangspunkt, at
arealet ved Hostrupvej ikke tages med
i råstofplan 2016.
Hvis det på trods af anbefaling tages
med, så anbefales en arkæologiske
forundersøgelse inden gravning
iværksættes i alle områder.

Vedr.: Råstofgraveområde – Røde
Mølle
Konkluderer den 6. juli 2015, at på
baggrund af den viden Horsens
Museum har om fortidsminder i
nærområdet og ud fra de topografiske
forhold stærkt skal anbefales, at der
foretages arkæologiske forundersøgelser af det foreslåede område i god
tid forud for indvindingens start.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde Remmerslund.
Konkluderer den 6. juli 2015, at
området er ikke blot geologisk og
landskabsmæssigt værdifuldt, men
rummer også en meget fin
kulturhistorie i form af de mange
gravhøje, landsbyen og andre
kulturhistoriske spor. Det vil være
museets opfordring, at området ikke
udpeges, men bevares som det ligger.
Kun på den måde kan man fastholde de
kulturhistoriske spor og den
sammenhæng med det
bevaringsværdige landskab det ligger i.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde –
Sletkærgård, Nim.
Konkluderer den 6. juli 2015, at
såfremt området ender i udpegningen
skal det således på baggrund af den
viden Horsens Museum har om dette og
om nærområdet og ud fra de
topografiske forhold stærkt anbefales,
at der foretages arkæologiske
forundersøgelser af det foreslåede
område i god tid forud for
indvindingens start.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde –
Underup.
Konkluderer den 7. juli 2015, at
såfremt området udtages til den
kommende Råstofplan må vi stærkt
anbefale, at der udføres arkæologiske
forundersøgelser forud for
råstofindvinding, hvis den skal foregå i
områder, som ikke allerede har været
benyttet til råstofindvinding.

Til efterretning –
imødekommes.
Røde Mølle (Hostrupvej):
Tages ikke med i RP 2016.
Kommunen kan ikke bifalde,
at området udlægges. Dels
p.gr.a naturforhold, men
også trafikale forhold.
Begrænset areal – foreslås
”nedgraderet” til råstofinteresseområde. Regionen
vil få kortlagt naboarealer
med henblik på, at få
afklaret, om der måtte være
basis for et større kommende
råstofgraveområde.
Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske
forundersøgelser i
forbindelse med konkret
sagsbehandling.

Til efterretning –
imødekommes.
Remmerslundvej:
Tages ikke med i RP 2016.

Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske
forundersøgelser i
forbindelse med konkret
sagsbehandling.

Til efterretning.
Underup:
Tages med i reduceret
udgave og kun som
råstofinteresseområde.
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Moesgård Museum
Museumsinspektør
Stine Laursen
Moesgård Alle 20
8270 Højbjerg

stine.laursen@moesmus.dk
RP-2016-RD-257

Museum Midtjylland
Vibeke Juul Pedersen
Vestergade 20
7400 Herning
RP-2016-RD-371

Museum Silkeborg
Museumsinspektør
Peter Mohr Christensen
Hovedgårdsvej 7,
8600 Silkeborg
pmc@silkeborgmuseum.dk
RP-2016-RD-367

Museum Silkeborg
Museumsinspektør
Peter Mohr Christensen
Hovedgårdsvej 7,
8600 Silkeborg
pmc@silkeborgmuseum.dk
RP-2016-NF-775

Museum Silkeborg
Museumsinspektør
Peter Mohr Christensen
Hovedgårdsvej 7,
8600 Silkeborg
pmc@silkeborgmuseum.dk
RP-2016-NF-774

Vurderer generelt at i råstofområder som ligger i Moesgård Museums
ansvarsområde (Aarhus og Favrskov
kommuner) – er risikoen for at støde
på fortidsminder under grave-arbejdet
til råstofindvinding for temmelig stor.
Gennemgår risikoen i alle gældende og
evt. fremtidige råstofgrave- og råstofinteresseområder i de to kommuner.
Anbefaler arkæologiske
forundersøgelse inden gravning
iværksættes i alle områder.
Opfordrer til at der i forbindelse med
revisionen af råstofplanen bør det
indskrives, at det lokale museum skal
kontaktes hver gang et nyt areal inden
for et graveområde tages i brug.
Derudover er samtlige graveområder i
Herning og Ikast-Brande kommuner
gennemgået for registrerede
fortidsminder.
Oplever at råstofindvindere er
vanskelige at komme i kontakt med.
Henviser til konkret eksempel.
Museet har foretaget en detaljeret
gennemgang af
fortidsminderegistreringer
råstofgraveområderne, og på baggrund
af denne anbefales, at dele af Store
Bredlund Øst, St. Bredlund
Plantage, Lille Bredlund, Asklev og
Fårvang (Nårup) udtages af
råstofplanen samt at Tandskov helt
ophører som indvindingsområde.
Den 18. juni 2015 er sendt et
høringssvar vedr. udvidelse af område:
Vedr.: Råstofgraveområde – St.
Bredlund Øst
På baggrund af de mange fortidsminder
på matr. nr. 1b samt de nordlige dele
af matr. nr. 1f anbefaler Museum
Silkeborg derfor, at disse arealer ikke
udlægges til råstofindvinding.
Kan dette ikke undgås bør der som
minimum foretages en arkæologisk
prøvegravning af området i god tid før
evt. muldafrømning og råstofindvinding
påbegyndes.
Den 18. juni 2015 er sendt et
høringssvar vedr. udvidelse af område:
Vedr.: Råstofgraveområde – Asklev
Øst
Med baggrund i de mange kendte
arkæologiske lokaliteter både inden for
selve råstofgraveområdet samt på de
tilstødende arealer er det museets
vurdering, at der er stor risiko for
forekomst af væsentlige fortidsminder i
hele området. Museum Silkeborg
anbefaler derfor, at området ikke
udlægges til råstofindvinding.
Kan dette ikke undgås, bør der som
minimum foretages en arkæologisk
prøvegravning af området i god tid før
evt. råstofindvinding påbegyndes.

Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske
forundersøgelser i
forbindelse med konkret
sagsbehandling.
Til orientering.
Regionen har ikke lovhjemmel til at imødekomme
opfordringen; men regionen
håndterer – som standard –
problemstillingen for evt.
fortidsminde og arkæologiske
forundersøgelser i
forbindelse med konkret
sagsbehandling.
Til orientering.
Visse af anbefalingerne
imødekommes, andre ikke.
Se også nedenstående (løbe
nr. 774 og 775).

Til efterretning imødekommes.
St. Bredlund Øst:
Området med matr. 1 og 1 f
St. Bredlund By, Vrads tages
ikke med i RP 2016.

Til efterretning imødekommes.
Asklev Øst:
Tages ikke med i RP 2016.
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Skanderborg Museum
Museumsinspektør
Ejvind Hertz
ehz@skanderborgmuseum.dk
RP-2016-RD-248

Vedr.: Råstofgraveområde –
Kalbygård
Gør opmærksom på, at der er stor
risiko for, at der er væsentlige
fortidsminder tilstede på arealet. Disse
bør udgraves inden råstofindvinding
påbegyndes.

Skanderborg Museum
Adelgade 5
8660 Skanderborg
Museumsinspektør
Ejvind Hertz

Vedr.: Råstofgraveområde – Jeksen
(evt. udvidelse)
Sender den 4. juli 2015 et
gennemarbejdet notat om de arkæologiske forhold i området.
Der konkluderes, at begge arealer har
så stor videnskabelig arkæologisk
værdi at såfremt der ikke på forhånd
indgås aftale om, at de arealer som
berøres af råstofudvinding
/jordarbejder /kørsel /jorddepoter
m.m. skal forundersøges og evt.
efterfølgende påviste vigtige fund og
anlæg udgraves eller bevares, vil
Skanderborg Museum på det kraftigste
anbefale, at der ikke gives tilladelse til
råstofudvinding på arealet.
Vedr.: Råstofgraveområde – Stjær
Syd
Bemærker den 6. juli 2015, at der ikke
er kendte registrerede fortidsminder på
de berørte arealer, men en del
registrerede gravhøjstomter i
nærområdet, som afspejler forhistorisk
aktivitet i stenalder og bronzealder.
Skanderborg Museum vil derfor
anbefale råstofudvinder, at der forud
for råstofudvinding/jordarbejder/kørsel/jorddepoter m.m.
foretages en arkæologisk forundersøgelse af hele arealet for at afklare de
arkæologiske forhold på arealet.
Den 17. juni 2015 er sendt et
høringssvar vedr. udvidelse af område:
Vedr.: Råstofgraveområde – Elke
Der er stor sandsynlighed for, at der vil
kunne finde fortidsminder på området,
så derfor indstilles til en
forundersøgelse.
Den 17. juni 2015 er sendt et
høringssvar til
Vedr.: Råstofgraveområde –
Elvergården
Gør opmærksom på, at en
gravhøjsbeskyttelse berører området.
Derudover antages, at der kan findes
flere ukendte gravhøje, så derfor
indstilles til en forundersøgelse.
Den 6. juli 2015 er sendt et høringssvar
til
Råstofgraveområde – Rødding
Det er museets vurdering, at der er
risiko for forekomst af ukendte
fortidsminder i området, der berøres af
ovennævnte anlægsarbejde.
For at afklare, om der faktisk er
væsentlige fortidsminder i området, er
det nødvendigt at foretage en
arkæologisk forundersøgelse
(prøvegravning).

ehz@skanderborgmuseum.dk
RP-2016-NF-744

Skanderborg Museum
Adelgade 5
8660 Skanderborg
Museumsinspektør
Ejvind Hertz
ehz@skanderborgmuseum.dk
RP-2016-NF-764

Muse®um Arkæologi
Brårupgade 18A,
7800 Skive
Helle Holm Hansen
hehh@muserum.org
RP-2016-NF-493
Muse®um Arkæologi
Brårupgade 18A,
7800 Skive
Helle Holm Hansen
hehh@muserum.org
RP-2016-NF-494

Viborg Museum
Hjultorvet 4,
8800 Viborg
Mikkel Keldsen
mik@viborg.dk
RP-2016-NF-772

Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med
konkret sagsbehandling.
Til efterretning.
Jeksen - udvidelse
Tages med i reduceret
udgave (fra 53 ha til 40 ha).
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske
forundersøgelser i
forbindelse med konkret
sagsbehandling.

Til efterretning Stjær Syd:
Tages ikke med i RP 2016.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske
forundersøgelser i
forbindelse med konkret
sagsbehandling.
Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med
konkret sagsbehandling.
Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med
konkret sagsbehandling.
Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med
konkret sagsbehandling.
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Museum Østjylland
Stemannsgade 2,
8900 Randers C
Thomas Guntzelnick Poulsen
tgp@museumoj.dk
RP-2016-NF-773
Museum Østjylland
Stemannsgade 2,
8900 Randers C
Esben Kannegaarg
ekn@museumoj.dk
RP-2016-NF-961

DN Ringkøbing-Skjern
Per Mikkelsen
helleganes@gmail.com
RP-2016-RD-265

DN Syddjurs
Jeppe Hansen
jeppekristian@gmail.com
RP-2016-RD-362

Den 18. juni 2015 er sendt et
høringssvar til
Råstofgraveområde – Kirial
Der vil kunne træffes spor efter hidtil
uregistrerede fortidsminder i området,
så derfor anbefales en arkæologisk
forundersøgelse.
Den 9. juli 2015 er sendt et høringssvar
til
Råstofgraveområde – Glatved Nord
Det sydligste området er præget af
tidligere kalkindvinding og har
begrænset arkæologisk interesse. Den
nordlige del er der gravhøje og der kan
forventes skjulte fortidsminder.
Forundersøgelse anbefales.
Råstofgraveområde – Hornslet
Der er ikke registreret fortidsminder på
arealet, men området kan være
særdeles rigt på skjulte fortidsminder.
Forundersøgelse anbefales kraftigt.
Råstofgraveområde – Frelling
Der er registreret 12 lokaliteter med
fortidsminder på arealerne +
dyssetomter og overpløjede gravhøje.
Forundersøgelse anbefales kraftigt.
Råstofgraveområde – Tirstrup
Det sydlige område vurderes ikke at
være arkæologisk interessant. Det
nordlige område kan måske skjule en
nedlagt landsby. Forundersøgelse
anbefales kraftigt.
Via mail af 23. marts 2015 er sendt et
høringssvar vedr. nedenstående
udvidelse af område:
Råstofgraveområde – No
Finder at der er tilstrækkelig med
ressourcer i allerede åbnede grave i
omegnen, og derfor ikke er behov for
at åbne en ny grav.
DN Ringkøbing-Skjern skal derfor
fraråde at der gives tilladelse at grave i
det ønskede område No.
Via mail af 9. april 2015 er sendt et
høringssvar vedr. nedenstående
områder:
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde –
Frelling
DN – Syddjurs har ingen bemærkninger
til arealet beliggende vest for vejen.
Arealet øst for Ebdrupvej bør ikke
medtages i råstofplanen, som
fremtidigt graveområde.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde –
Hyllested
DN Syddjurs vil på alle måder
modsætte sig, at det anmodede
område i Hyllested Bjerge udlægges til
fremtidigt graveområde.
Vedr.: Evt. Råstofgraveområde –
Attrup
DN Syddjurs opfordrer til at området
ikke medtages i Råstofplan 2016.
Råstofgraveområde – Skiffard
Finder at dette – under visse
forudsætninger – kan medtages i en

Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med
konkret sagsbehandling.
Til efterretning.
Regionen håndterer – som
standard – problemstillingen
for evt. fortidsminde og
arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med
konkret sagsbehandling.
Både Frelling og Hornslet
tages ikke med i RP 2016

Til efterretning –
imødekommes ikke/delvis.
No:
Tages med i reduceret
udgave (fra 7,5 ha til 5,5
ha).

Til efterretning –
imødekommes ikke.
Frelling
Tages ikke med i RP 2016.
Til efterretning imødekommes.
Hyllested:
Tages ikke med i RP 2016.
Til efterretning imødekommes.
Attrup:
Tages ikke med i RP 2016.
Til efterretning –
imødekommes.
Skiffard:
Tages ikke med i RP 2016
p.gr. a. ringe råstofmængde
og kvalitet af forekomst.
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kommende råstofplan.
Råstofgraveområde – Glatved
Foreslår at et område omkring matr.
6ax Balle By, Rosmus tages ud af
planen.
Derudover er der forslag til
retningslinie-ændringer mht. gødning
og sprøjtemidler, samt at flest mulige
områder skal efterbehandles til natur.
Mener kommuner skal være
selvforsynende med råstoffer, at
genbrug bør intensiveres, at
råstofefterspørgslen ikke løses med
mere indvinding på havet.
DN’s Samråd Vestjylland (8
DN afdeling i vestlige del af
regionen)
Formand John Clausen,
Fuglsangsvej 8,
7620 Lemvig
clausenlemvig@gmail.com

Kaj Kristiansen
kktrehuse@gmail.com
RP-2016-RD-368

DN Silkeborg,
Søren Snehøj Nielsen,
bestyrelsesmedlem.
ssn@mjolner.dk
RP-2016-RD-364

Via mail af 9. april 2015 er sendt et
høringssvar med en række generelle
synspunkter:
- Giv ikke dispensation til indvinding
uden for udlagte råstofgraveområde,
- vær varsom med at lave
råstofindvinding i drikkevandsområder
- Kommende Råstofplan bør opstille
generelle retningslinier for
råstofgravningen og efterbehandlingen,
bl.a. med: ingen indvinding under
grundvandsspejlet, krav om
kvalitetsråstoffer kun bruges til
kvalitetsformål, råstofgrave skal
afsluttes inden nye åbnes og
certificering af råstofindvinder
Vedr. nedenstående områder:
Råstofgraveområde – Isenvad og
Råstofgraveområde – No
findes eksempler på, at der ikke er
taget højde for. Og at begge områder
derfor bør tages ud af planen.
Via mail af 9. april 2015 er sendt et
høringssvar med et generelt synspunkt
om at der bør være krav om, at alle
råstofgrave skal efterbehandles til
natur.
Derudover bemærkninger til de enkelte
områder:
1) Råstofgraveområde – Ans,
Grønbæk og Iller
Kan tilslutte sig dette forslag
2) Råstofgraveområde – Asklev
Området skal ikke belastes af
yderligere indvinding.
3) Råstofgraveområde – Fårvang
Kun den vestlige del området syd for
rute 26 bør medtages.
4) Råstofgraveområde – Tandskov
Kan tilslutte sig dette forslag

Til efterretning –
imødekommes ikke.
Glatved:
Området bibeholdes i RP
2016.

Til efterretning –
imødekommes delvis.
Isenvad
Tages med i reduceret
udgave (fra 136 ha til 76
ha).
Til efterretning –
imødekommes delvis.
No
Tages med i reduceret
udgave (fra 7,5 ha til 5,5
ha).

1) Til efterretning –
imødekommes.
Ans, Grønbæk og Iller
Tages med i reduceret
udgave (fra 17 ha til 15 ha).
2) Til efterretning –
imødekommes delvis.
Alene udvidelsen Asklev
Syd tages med i reduceret
udgave (fra 32,5 ha til 23,5
ha).
Asklev Øst tages ikke med.
3) Til efterretning –
imødekommes.
Fårvang
Tages med i reduceret
udgave (fra 210 ha til 155
ha).
4) Til orientering –
Tandskov
Tages med i RP 2016
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DN Silkeborg,
Søren Snehøj Nielsen,
bestyrelsesmedlem.
ssn@mjolner.dk
RP-2016-RD-963

DN Favrskov
Alfred Borg, Solsortevej 2,
8382 Hinnerup
favrskov@dn.dk
RP-2016-RD-379

DN Favrskov
Alfred Borg, Solsortevej 2,
8382 Hinnerup
favrskov@dn.dk
RP-2016-NF-1438

DN Randers
Christian Halgreen,
Højvej 7,
8870 Langåchr@tdc.dk
RP-2016-RD-385

Vedr.: Råstofgraveområde – Asklev
Øst
Gør den 10. juli opmærksom på, at det
foreslåede areal ligger i et område med
væsentlige natur-, kultur-, og
landskabsinteresser, der af samme
grund er medtaget i Silkeborg
Kommunes kommuneplan 2013-2025
som naturområde.
Desuden gøres opmærksom på:
fredskov, § 3 hedeareal, fortidsminder
og Natura 2000 findes mindre end 1
km afstand.
Følgelig fraråder DN Silkeborg på det
kraftigste at der gives tilladelse til
yderligere råstofindvinding ved Asklev.
En eventuel indvindingstilladelse vil i
øvrigt forudsætte at der skal tildeles en
række dispensationer fra Skovloven og
Naturbeskyttelsesloven som DN
Silkeborg i givet fald vil modsætte sig.
Via mail af 10. april 2015 er sendt et
høringssvar fra DN Aarhus og DN
Favrskov.
Generelt synspunkt om, at gammel
løvskov ikke bør indgå i graveområder,
men alene ung skov eller
landbrugsjord, der bør efterbehandles
til natur i form af næringsfattige
lokaliteter. Evt. gravning skal foregå
mere end 300 m fra landsbyer
Derudover bemærkninger til de enkelte
områder:
Evt. Råstofgraveområde –
Sønderskov Tager på det kraftiske
afstand fra, at dette område udlægges.
Evt. Råstofgraveområde – Fuglsang
Den del af området som ligger i skov,
skal udtages.
Evt. Råstofgraveområde – Voldby
Syd
Evt. gravning bør foregå mindst end
300 m fra landsbyen.
Vedr.: Råstofgraveområde –
Haldum Syd og Øst
Via mail af 2. september 2015 er sendt
bemærkninger vedr. Evt. Kommende
graveområder ved Haldum. Mener at
området har stået for skud med
råstofgravning i mange år, og at det er
uheldigt med flere graveområder ved
Haldum.
Mener at Haldum Øst er det mest
sårbare.
Haldum Syd kan blive præget af huse
med øer i et gravelandskab!
I givet fald bliver områderne udlagt, er
det vigtigt for DN, at efterbehandling
sker til natur med henblik på en øget
biodiversitet.
Med brev dateret den 14. april 2015 er
sendt et høringssvar med en total
gennemgang af samtlige råstofgraveog råstofinteresseområder. Der er
fokuseret på beskyttede fortidsminder,
beskyttede diger og Naturbeskyttelsens
§ 3 områder.

Til efterretning –
imødekommes
Asklev Øst:
Tages ikke med i RP 2016.

Til efterretning –
imødekommes.
Hverken Sønderskov,
Fuglsang og Voldby Syd:
Tages ikke med i RP 2016.

Til efterretning –
imødekommes delvis.
Haldum Øst:
Tages ikke med i RP 2016.
Haldum Syd
Tages med i reduceret
udgave (fra 92 ha til ca. 26
ha).

Til orientering
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DN Skive-Salling
Skovbakken 42
7800 Skive
Arne Petersen

Den 23. juni 2015 er sendt et
høringssvar vedr. udvidelse af område:
Vedr.: Råstofgraveområde – Elke
DN Skive-Salling har derfor ingen
indvendinger imod det angivne nye
råstofgraveområde, da arealet er
placeret i mellem to andre
igangværende graveområder,

akublich@live.dk
RP-2016-NF-625

Til orientering

Forslag fra Regionen
Kommune
Favrskov
Kommune

Samsø
Kommune

Skive
Kommune

Område/adresse
Vedr.: evt.
Råstofgraveområde Fårvang

Vedr. :Justering af
Råstofgraveområde Sælvig

Vedr.:
Råstofgraveområde Bilstrup

Råstof

Administrationens
indstilling

Sand/grus

Området nord for rute
26 fjernes

Sand/grus

Justering af arealet.
Havneudvidelse har
inddraget den nordlige
del af graveområdet.
Erstattes med et
tilsvarende areal mod
syd.

Sand

0,2 ha af den vestlige
del området (på i alt
13 ha) tages ud.

Begrundelse
Området nord for rute 26
er fejlagtig kommet med
som evt.
råstofgraveområde
Justering af arealet i
overensstemmelse med
tilladelse af 26. august
2015.
J.nr. 1-50-71-43-15
Energinet.dk planlægger
nedlæggelse af ledning i
graveområdet langs med
Ådalsvej.
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