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NCC ROADS A/S
Ejby Industrivej 8
2600 Glostrup

Forlængelse af tilladelser til råstofindvinding m.m.
NCC Roads A/S har fremsendt ansøgninger om fortsat tilladelse til
råstofindvinding i det regionalt udlagte råstofgraveområde Vestbirk.
Afgørelse om forlængelse af tilladelser
Horsens Kommune, Natur og Miljø, forlænger hermed tidsfristen 1. juli
2006 til 1. januar 2015 for udløb af råstofindvindingstilladelsen dateret
18. juli 1995.
Horsens Kommune, Natur og Miljø, forlænger hermed tidsfristen 1. juli
2008 til 1. januar 2015 for udløb af råstofindvindingstilladelsen dateret
5. december 1996.
Horsens Kommune, Natur og Miljø, forlænger hermed tidsfristen 1.
januar 2011 til 1. januar 2018 for udløb af råstofindvindingstilladelsen
dateret 14. oktober 1999.
Horsens Kommune, Natur og Miljø, forlænger hermed tidsfristen 1. maj
2013 til 1. januar 2018 for udløb af råstofindvindingstilladelsen dateret
13. august 2002.
Horsens Kommune, Natur og Miljø, forlænger hermed tidsfristen 1. maj
2015 til 1. januar 2018 for udløb af råstofindvindingstilladelsen dateret
8. oktober 2004.
Ovenstående tidsfrister omfatter både gravning og efterbehandling.
Der skal udarbejdes en ny grave- og efterbehandlingsplan for
ovenstående arealer.
For opfyldelsen af tilladelsernes vilkår om efterbehandling skal
tilladelsens indehaver over for tilsynsmyndigheden stille et
sikkerhedsbeløb fra et pengeinstitut eller kautionsforsikring.
Sikkerhedsstillelsen vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden når grave- og
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efterbehandlingsplanen er godkendt. Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive
frigivet af tilsynsmyndigheden, førend de godkendte
efterbehandlingsarbejder er udført og godkendt af tilsynsmyndigheden.
Tilsynsmyndigheden kan uden videre forlange sikkerheden stillet til
rådighed.
Afgørelsen er truffet i henhold til § 7 i lov om råstoffer
(lovbekendtgørelse nr. 357 af 27. maj 2013).

Afgørelse om VVM -pligt
Horsens Kommune har gennemført en VVM -screening af det ansøgte i
henhold til § 3 stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27.
december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det vurderes
samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver en udarbejdelse af en
VVM -redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
Sagens oplysninger
De ansøgte arealer er en del af en eksisterende råstofgrav beliggende i
det regionalt udlagte råstofgraveområde Vestbirk i Region Midtjyllands
Råstofplan 2012.
Vejle Amt meddelte den 18. juli 1995 tilladelse til råstofindvinding. NCC
Råstoffer A/S1 har den 17. september 2004 fremsendt ansøgning om
fortsat tilladelse til råstofindvinding til Vejle Amt. Tilladelsen udløb den
1. juli 2006. Idet arealet ikke var færdigudgravet ved tilladelsens udløb
har tilsynsmyndigheden Vejle Amt administrativt forlænget
tilladelsesperioden på de gældende vilkår indtil videre og indtil
ansøgningen er behandlet. Der pågår ikke aktiv råstofindvinding på
arealet, der er ved at blive efterbehandlet. NCC Roads A/S har den 19.
maj 2014 oplyst, at efterbehandlingen næsten er færdig.
Vejle Amt meddelte den 5. december 1996 tilladelse til råstofindvinding.
NCC Roads A/S har den 17. september 2004 fremsendt ansøgning om
fortsat tilladelse til råstofindvinding til Horsens Kommune. Tilladelsen
udløb den 1. juli 2008. Idet arealet ikke var færdigudgravet ved
tilladelsens udløb har tilsynsmyndigheden Horsens Kommune
administrativt forlænget tilladelsesperioden på de gældende vilkår indtil
videre og indtil ansøgningen er behandlet. Der pågår ikke aktiv
råstofindvinding på arealet, der er ved at blive efterbehandlet. NCC
Roads A/S har den 19. maj 2014 oplyst, at efterbehandlingen næsten er
færdig.
Vejle Amt meddelte den 14. oktober 1999 tilladelse til råstofindvinding.
NCC Roads A/S har den 30. november 2009 fremsendt ansøgning om

1

NCC Råstoffer A/S er en del af NCC Roads A/S

Side 2

fortsat tilladelse til råstofindvinding til Horsens Kommune. Tilladelsen
udløb den 1. januar 2011. Idet arealet ikke var færdigudgravet ved
tilladelsens udløb har tilsynsmyndigheden Horsens Kommune
administrativt forlænget tilladelsesperioden på de gældende vilkår indtil
videre og indtil ansøgningen er behandlet.
Vejle Amt meddelte den 13. august 2002 tilladelse til råstofindvinding.
NCC Roads A/S har den 22. april 2012 fremsendt ansøgning om fortsat
tilladelse til råstofindvinding til Horsens Kommune. Tilladelsen udløb den
1. maj 2013. Idet arealet ikke var færdigudgravet ved tilladelsens udløb
har tilsynsmyndigheden Horsens Kommune administrativt forlænget
tilladelsesperioden på de gældende vilkår indtil videre og indtil
ansøgningen er behandlet.
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Vejle Amt meddelte den 8. oktober 2004 tilladelse til råstofindvinding.
NCC Roads A/S har den 22. april 2012 fremsendt ansøgning om fortsat
tilladelse til råstofindvinding til Horsens Kommune. Tilladelsen udløber
den 1. maj 2015.
I bilag 1 og bilag 2 ses et oversigtkort over ovennævnte tilladelser og
ansøgninger.
Habitatvurdering, Natura-2000
Nærmeste Natura 2000-område er nr.48 Salten Å, Salten Langsø, Mossø
og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen beliggende ca. 3 km
nord for området, og der er vedtaget en Natura 2000-plan for området.
På grund af den store afstand til Natura 2000-området vurderer Region
Midtjylland, at den fortsatte graveaktivitet ikke vil have en væsentlig
negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura2000 området er udpeget for.
Det vurderes, at graveaktiviteten ikke kan beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder for de bilag IV arter, der er registreret i
området, da arterne har op til flere velegnede biotoper i nærområdet
omkring råstofgraven.
VVM-screening
På baggrund af VVM-screeningen vurderer Horsens kommune, at de
miljømæssige påvirkninger af omgivelserne vil være minimale, idet det
ansøgte vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i
miljøpåvirkningen. Der er i råstofindvindingstilladelserne stillet vilkår,
der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som indvindingen
medfører.
Andre forhold
NCC Roads A/S har den 16. januar 2007 fremsendt en ansøgning om
råstofindvinding på en del af matrikel 5c Gantrup By, Voerladegård.
Horsens Kommune har den 28. november 2007 meddelt tilladelse til

råstofindvinding på arealet. I ansøgningen er der ansøgt om at anvende
en eksisterende vejadgang til Ryvej, men af praktiske hensyn ønskede
NCC Roads A/S ikke at udnytte den ansøgte vejadgang på daværende
tidspunkt. NCC Roads A/S ønskede at benytte en anden eksisterende
udkørsel i den sydlige del af graveområdet. Da den sydlige del er
graveområdet er efterbehandlet, har NCC Roads A/S i 2009 taget den i
2007-ansøgte vejadgang til Ryvej i brug. Vejadgangen har også tidligere
har været benyttet til transport af råstoffer til/fra graveområdet.
Horsens Kommune har givet ny overkørselstilladelse.
Samlet vurdering
Der er i forbindelse med afvejningen i tilladelserne fastsat en række
hensigtsmæssige vilkår. Vilkårene er begrundet i hensyn til det
omgivende miljø. Vilkårene er også begrundet i ønsket om den bedst
mulige udnyttelse af forekomsterne og en planmæssig efterbehandling
af arealerne. Det vurderes ikke, at en forlængelse af
råstofindvindingstilladelsernes udløb medfører væsentlige miljømæssige
gener for omgivelserne. Desuden vil den samlede miljømæssige
påvirkning som følge af den ansøgte råstofindvinding i området være
stort set den samme, men bliver fordelt over en længere årrække som
følge af forlængelsen. Det skal bemærkes, at tilladelse til indvinding
normalt kun kan gives til 10 år, jf. § 9 i råstofloven. Det kan i den
forbindelse oplyses, at Horsens Kommune ikke har modtaget væsentlige
klager over NCC Roads A/S. Med de stillede vilkår er det Region
Midtjyllands vurdering, at råstofindvindingen kan gennemføres uden
væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Udtalelser fra høringsberettigede
Udkast til afgørelsen er sendt til ansøger, øvrige parter jf.
forvaltningslovens § 19. Øvrige parter er foretaget ud fra en konkret
individuel vurdering af nabobeboelser. Der er ikke indkommet
bemærkninger til udkast til afgørelsen.
Klagevejledning
Afgørelsen vil blive annonceret den 17.september på Region Midtjyllands
hjemmeside.
Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage
skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt
bekendtgjort. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til
den følgende hverdag. Klagen skal derfor senest være indgivet senest
den 15. oktober.
Eventuel klage over afgørelsen skal derfor sendes elektronisk til
miljoe@ru.rm.dk
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Når Region Midtjylland videresender klagen til Natur- og
Miljøklagenævnet, sendes samtidig en kopi af udtalelsen til de i
klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til
Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6
måneder. Fristen regnes fra den dag afgørelsen er offentligt
bekendtgjort.
Klagevejledning vedrørende råstofloven
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Rettidig klage
efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre
klagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede:
• Adressaten for afgørelsen,
• 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 en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
Klagevejledning vedrørende VVM-pligt
Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen kan påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. I henhold til planlovens § 58, stk. 1 pkt. 4 kan kun
retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over
afgørelsens lovlighed. Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har
klagenævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over
andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er
hensigtsmæssig eller rimelig. Rettidig klage efter denne lov har normalt
ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af tilladelsen inden klagen er
afgjort sker dog for egen regning.
Klageberettigede:
 Miljøministeren
 enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen
af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på
betingelse af
- at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som
dokumenterer dens formål, og
- at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100
medlemmer.
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Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af
Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.
Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget en klage, fremsendes en
opkrævning til klager om betaling af gebyr. Denne opkrævning skal
benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller
ophæves,
2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
3) klagen afvises om følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den
tid, der er medgået til at behandle klagen i klagenævnet, tilbagebetales
gebyret dog ikke.

Med venlig hilsen

Lotte Banke Knudsen
Geolog

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Horsens kommune: teknikogmiljo@horsens.dk
Horsens Museum: horsensmuseum@horsens.dk
Danmarks Naturfredningsforening: DN@DN.dk
Lokalafdelingen for DN: Horsens@DN.dk
Naturstyrelsen: NST@NST.dk
SKAT: Myndighed@SKAT.dk
Miljøstyrelsen: MST@MST.dk
Nanna Swane Lund, NCC: NLU@NCC.dk

Bilagsoversigt
Bilag 1: Tilladelser, oversigtskort
Bilag 2: Ansøgninger, oversigtskort
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Bilag 1: Tilladelser, oversigtskort
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Tilladelserne på ovenstående kortbilag, forlænges til 1. januar 2018.

Bilag 2: Ansøgninger, oversigtskort
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