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CVR. nr.: 48 88 54 11
Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på del af ejendommen matr. nr. 15 e
Romalt By, Kristrup
De modtager herved efter råstoflovens § 7 tilladelse til årligt at indvinde 250.000 m3
sand, sten og grus på en del af selskabets ovennævnte ejendom.
Tilladelsen gælder tillige som tilladelse efter landbrugslovens § 7 a, stk. 4.
Tilladelsen, der er givet på grundlag af oplysningerne i Deres ansøgning, er gældende,
fra De modtager en igangsætningstilladelse og indtil den 1. oktober 2016.
Igangsætnings tilladelsen vil De få, når følgende betingelser er opfyldt:

./.

1.
2.

3.
./.

4.

Klagefristen skal være udløbet og en eventuel klagesag være afgjort.
Der skal tinglyses en deklaration om gravningen og efterbehandlingen, jf.
nedenfor. Til brug herved skal De indsende et deklarationsrids udarbejdet af en
landinspektør, jf. nedenfor, samt indbetale tinglysningsafgiften, for tiden 1400,kr., på vedlagte girokort.
Der skal i samarbejde med Natur- og Miljøkontoret udarbejdes en grave- og
efterbehandlingsplan.
Der skal stilles en økonomisk sikkerhed, jf. vedlagte paradigma, for udførelse
af efterbehandlingsarbejder m.v. Beløbet udregnes på grundlag af grave- og
efterbehandlingsplanen og frigives, når efterbehandlingen er godkendt.

Betingelser for gravningen
Tilladelsen gives i øvrigt på følgende vilkår:
Der må ikke graves nærmere naboskel end 5 m. Dog skal der ske gennemgravning af
skelområdet til matr. nr. 43 d Romalt By, Kristrup. Området begrænses mod nord i
overensstemmelse af Regionplan 2005 for Århus Amt. Da denne afgrænsning ligger i en
dyrkningsflade skal der i forbindelse med efterbehandlingen udføres en 1:10 skråning.
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Der må ikke graves dybere end til 1 m over grundvandsspejlet. Til kontrol heraf kan
tilsynet kræve, at der udføres det nødvendige antal pejleboringer.
./.

Gravningen, i nærheden af de kabler, som energiselskabet ELRO har på arealet, skal
foregå efter aftale med selskabet, jf. vedlagte udtalelse med tilhørende kortbilag.
Selskabets kabel skal omlægges før gravning i det pågældende område.

./.

Før gravningen påbegyndes, skal der efter aftale med Kulturhistorisk Museum Randers
foretages arkæologiske undersøgelser, jf. museets brev af 29. maj 2006, som vedlægges
i kopi.
Arbejdstiden fastsættes til mandag - fredag kl. 0600 - 1800. Lørdage og søn- og
helligdage er der lukket.
Herudover gives tilladelsen på de vilkår, som fremgår af følgende deklaration, som vi
lader tinglyse for ejerens regning:
”DEKLARATION OM RÅSTOFGRAVNING OG EFTERBEHANDLING M.V.
I medfør af § 7 i lov nr. 886 af 18. august 2004 har Århus Amtsråd givet tilladelse til
erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus fra det på vedhæftede rids nærmere
angivne areal af ejendommen, matr. nr. 15 e Romalt By, Kristrup. Deklarationen
begæres tinglyst på denne ejendom.
1.

Gravningen må ikke påbegyndes forinden:
a)
b)

Der foreligger en af Amtsrådet godkendt grave- og efterbehandlingsplan.
Der på grundlag af grave- og efterbehandlingsplanen er stillet en sikkerhed
for efterbehandlingsarbejdernes udførelse.
c)
Igangsætningstilladelse er meddelt ejer og bruger.
d)
Tidspunktet for gravningens påbegyndelse er meddelt Natur- og
Miljøkontoret.
2.

I særlige tilfælde er der efter krav fra Amtsrådet pligt til at bekoste en af
landinspektør foretagen servitutafmærkning af gravegrænserne.

3.

Arealet skal i videst mulig udstrækning anvendes jordbrugsmæssigt, og
igangværende landbrugsdrift må ikke afbrydes på nogen del, før det er
nødvendigt af hensyn til råstofindvindingen.

4.

Muldjorden og råjorden må ikke fjernes fra indvindingsområdet, men skal
henlægges i depot til anvendelse ved arealets efterbehandling.
Indvindingsområdet må ikke tilføres materialer udefra uden særlig tilladelse fra
Amtsrådet.
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5.

Tanke og beholdere med olieprodukter, herunder tanke/beholdere på mobile
behandlingsanlæg, skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet
af den største tank/beholder anbragt deri. For at undgå regnvand i
opsamlingsbeholderen skal det hele være overdækket. Optankningen skal foregå
under konstant tilsyn.

6.

Virksomhedens eksterne støjniveau, målt som angivet i Miljøstyrelsens
vejledninger nr. 6/1984 eller beregnet efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993
om henholdsvis måling eller beregning af ekstern støj fra virksomheden - og
angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A), må ikke overstige
nedenstående grænseværdier ved omliggende boliger.
mandag - fredag
aften (alle dage)
nat (alle dage)

kl. 0700 - 1800
kl. 1800 - 2200
kl. 0600 - 0700

55 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).
Ved boliger for ejere eller bruger af råstofgraven må støjen dog overstige
grænseværdierne.
Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra virksomheden, kan
tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden lader udføre målinger eller
beregninger af støjniveauet efter de retningslinier, der er angivet i
Miljøstyrelsens ovennævnte vejledninger. Målingerne eller beregningerne skal
udføres af firmaer, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømålinger
- ekstern støj”. Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om
året.
7.

I det omfang hensynet til en i landskabelig og landbrugsmæssig forsvarlig
efterbehandling ikke er forenelig med tilstedeværelse af tekniske anlæg, såsom
luftledninger, kabler, rørledninger og lignende, er der pligt til at bekoste og
gennemføre en omlægning af disse inden for det tidsrum, der er fastsat i pkt. 13
eller grave- og efterbehandlingsplanen.

8.

I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme skal indvinder/ejer efter
anmodning fra Amtsrådet på et hvilket som helst tidspunkt under som efter
gravningens afslutning foretage gennemgravning og efterbehandling af
skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en
vold tilbage mellem ejendommene.

9.

Der er pligt til at værne eventuelle fredede fortidsminder og respektere deres
byggelinier. Ved fremkomsten af ikke tidligere registrerede fortidsminder, såsom
grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, som er
omfattet af museumslovens § 27, skal gravningen standses, og der skal ske
anmeldelse til Kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte
kulturhistoriske museum.
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10.

Der skal én gang årligt indgives indberetning til Danmarks Statistik, herunder om
art og mængde af de optagne materialer.

11.

Gravningen skal være afsluttet inden den 1. oktober 2016.

12.

Når indvindingen er afsluttet, skal der foretages fælles besigtigelse af arealet med
henblik på at stille endeligt forslag til eller godkendelse af
efterbehandlingsforanstaltninger, forinden sikkerhedsstillelsen frigives.

13.

Efterbehandlings- og beplantningsarbejderne skal påbegyndes og gennemføres så
tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt og skal
være afsluttet inden ½ år efter gravningens ophør.

14.

Arealet skal umiddelbart efter gravningsarbejdernes afslutning ryddes for alle
installationer og renses for affald og andet naturen skæmmende.

15.

Medmindre der træffes særlige bestemmelser om arealernes efterbehandling, jf.
pkt. 1, skal disse ved passende kultiverings-, opfyldnings- og planeringsarbejder
efterbehandles til jordbrugsmæssig anvendelse.

16.

Ingen skrænter må have en hældning stejlere end 1:2. I grave- og
efterbehandlingsplanen kan der fastsættes andre hældninger. Hvor gravning går
under grundvandsspejlet, må det yderligere påses, at brinkerne ved de opståede
søer ikke er livsfarligt stejle.

17.

Efterbehandlingsarbejderne kan for ejerens eller brugerens regning udføres af
det offentlige, hvis de ikke udføres rettidigt eller på behørig måde.

18.

Efterbehandlingsarbejderne kan ligeledes udføres af det offentlige for ejerens
eller brugerens regning, såfremt indvindingen afbrydes og ikke genoptages inden
1/2 år, medmindre der træffes særlig aftale med den tilsynsførende herom.

19.

Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, indtræder
efterbehandlingsforpligtelsen omgående.

20.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v. er såvel
ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden forpligtet til
straks at underrette Århus Amtsråd.

Ifølge lovens § 10 er betingelserne bindende for ejere og indehavere af andre
rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet.
Påtaleretten tilkommer Århus Amtsråd.”
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Deklarationsrids
Der skal indsendes et deklarationsrids udarbejdet af en landinspektør. Ridset skal
udformes i overensstemmelse med det fremsendte kortbilag – dog skal de ovenfor
nævnte begrænsninger angives.
Bortfald af tilladelse
Tilladelsen bortfalder, såfremt indvindingen ikke er begyndt inden 3 år fra denne
skrivelses dato, jf. råstoflovens § 10, stk. 6.
Begrundelse for tilladelse
Det godkendte areal ligger inden for det udlagte graveområde ved Assentoft, jf.
Regionplan 2005 for Århus Amt.
VVM
Amtet har vurderet, at den ansøgte råstofindvinding ikke er VVM-pligtig, jf. § 3 i
Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at
indvindingen ikke skønnes at medføre en væsentlig yderligere påvirkning i forhold til
de øvrige graveaktiviteter i det udlagte graveområde ved Assentoft.
Klagevejledning
Tilladelsen vil blive offentliggjort i Randers Amtsavis den 20. september 2006 og på
Århus Amts hjemmeside www.aaa.dk under Natur og Miljø. Afgørelsen kan påklages
til Naturklagenævnet.
Ifølge råstoflovens § 15 kan følgende klage:
Ansøgeren og offentlige myndigheder. Lokale foreninger og organisationer, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis
hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Landsdækkende foreninger og
organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser. Enhver med individuel væsentlig interesse i
afgørelsen.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.
Klagen skal være Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret, i hænde senest den 18. oktober
2006 ved ekspeditionstidens ophør. Vi videresender klagen til klageinstansen sammen
med en kopi af den påklagede afgørelse og de sagsakter, som har indgået i sagens
behandling.
Der kan inden 4 uger klages over retlige spørgsmål vedrørende VVM-pligten til
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler
et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på
gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 43, stk. 1.
De vil straks få besked, hvis vi modtager klager.

Med venlig hilsen

Morten Horsfeldt Jespersen
Afdelingsleder

Torsten Holmboe
Geolog

Kopi er sendt til:
Randers Byråd
Kulturhistorisk Museum Randers
Energiselskabet ELRO
Tele Danmark
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København K
Skov- og Naturstyrelsen
Birthe Beck, Lykkeshøjvej 1, 8900 Randers

