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Vilkårsændring til ny vejadgang – Vestbirk Grusgrav 
 
Region Midtjylland har ved tilsyn d. 14. april 2020 konstateret at der 
er etableret en ny overkørsel fra matr. nr. 10i Gantrup By, 
Voerladegård. 

Horsens Kommune har d. 15. januar 2020 givet "Tilladelse til 
etablering af ny overkørsel ud til Ryvej ved matr. nr. 10i Gantrup By, 
Voerladegård". 

I Region Midtjyllands "Tilladelse til råstofindvinding. Matr.nr. 10i og 
del af matr. nr. 36a Gantrup By, Voerladegård" af 20. marts 2015, 
fremgår det af vilkår 15 at "Ind- og udkørsel med grustrafik fra det 
ansøgte graveområde skal ske via det sydvestlige hjørne af matr. nr. 
4k og herefter af den eksisterende markoverførsel tilsluttet landevej 
461 (Horsens-Voervadsbro) ud for km 18,323". 

Region Midtjylland vurderer at den nye adgangsvej kan godkendes, 
da Horsens Kommune har givet tilladelse til overkørslen og vurderet 
at udkørslens placering gør at oversigtsforhold er optimale og at der 
ikke forventes væsentlig forøgelse af trafikken.  

Nærmeste nabo er beliggende mere end 200 meter fra overkørslen. 

Regionen vurderer, at flytning af overkørslen har underordnet 
betydning, da der er tale om en mindre ændring af 
råstofindvindingen. Vilkårsændringen er derfor ikke omfattet af 
miljøvurderingsloven. 

Med hjemmel i råstoflovens § 10, stk. 3, ændrer Region Midtjylland 
vilkår 15 i "Tilladelse til råstofindvinding. Matr.nr. 10i og del af matr. 
nr. 36a Gantrup By, Voerladegård" af 20. marts 2015, til:  

15. Ind- og udkørsel fra det ansøgte graveområde skal ske fra 
matr.nr. 10i Gantrup By, Voerladegård 

Den nuværende grave- og efterbehandlingsplan skal opdateres og 
sendes til Region Midtjylland. 



Side 2

Venlig hilsen 

  
Annemarie Dalsgaard Karlsen 
 
Kopi til:  
Horsens Kommune, unha@horsens.dk 
 
Behandling af personoplysninger 
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere 
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den 
forbindelse på data-ru.rm.dk 
 

http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

