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Afgørelse fra Region Midtjylland
På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i
råstofloven giver Region Midtjylland herved tilladelse til:
Indvinding af op til 300.000 m3 sand, sten og grus årligt - heraf
50.000 m3 under grundvandsspejlet.
Indvindingsområdet ligger i det regionale råstofgraveområde
Vestbirk, udlagt af Region Midtjylland i ”Råstofplan 2012”, se
kortskitse, bilag 1.
Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som
beskrevet under afsnit Vilkår.
NCC Råstoffer A/S må selv søge eventuelle andre nødvendige
tilladelser og godkendelser.
Ansøgning efter råstofloven gælder ikke som ansøgning om andre
tilladelser, som ikke direkte angår selve indvindingen, selv om
sådanne tilladelser faktisk kan være en forudsætning for
indvindingsvirksomhedens etablering, f.eks. opførelse
af bygninger, etablering af nedsivningsanlæg, erhvervelse af arealer
eller omlægning af vandløb. Det samme gælder anlæg, der skal have
godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.
Planlov
Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet
væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVMredegørelse.
Natura 2000 områder
Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle
af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der
ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs
påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder nr. 52, Salten Å,
Salten Langsø.
Den samtidige ansøgning om modtagelse af 300.000 m3 jord
behandles særskilt som en § 52 hos regionen.

1

Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (med

senere ændringer), § 7, stk. 1 og § 8.
1

Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse

offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning
1

Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7
og 8.

Afgørelser fra andre myndigheder
Horsens Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet. Den
ansøgte råstofindvinding forudsætter tilladelse efter anden lovgivning
og Horsens Kommune har meddelt nedenstående nødvendige
tilladelser på nærmere angivne vilkår.
Tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejl,
indvinding af grundvand samt udledning af grusvaskevand af
11. marts 2015, se bilag 2 afgørelser fra Horsens kommune.
Tilladelse til overkørsel til Ryvej ifm. Råstofindvinding af 12.
februar 2015, se bilag 2 afgørelser fra Horsens kommune.

Vilkår
Før indvindingen påbegyndes
1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens
påbegyndelse.
2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette
Horsens Museum om datoen for arbejdets iværksættelse, med
mindre andet er aftalt med museet.
3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse
med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region
Midtjylland for Vestbirk området.
4. Der skal stilles garanti på 1.300.000 kr. for opfyldelse af vilkårene
om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.
Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel
økonomisk sikkerhed.
Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt
forudsætningerne for beregningen ændres.
Drift
5. Virksomheden må kun være i drift (gravemaskiner,
transportanlæg og oparbejdningsanlæg) og der må læsses og
udleveres på hverdage, mandag - fredag kl. 06.00-17.00 og
lørdag fra kl. 07.00-12.00, dog maks. 10 lørdage om året. Der må
ikke arbejdes søn- og helligdage.
6. Der skal føres logbog over antallet af lørdage, der anvendes til
grusgravning. Logbogen skal opbevares på virksomheden i mindst
5 år og skal fremvises/indsendes til tilsynsmyndigheden, såfremt
tilsynsmyndigheden anmoder om det.
7. Der skal ved indkørselsvej(e) opsættes skilte, hvoraf det fremgår
at uvedkommende ikke har adgang til råstofgraven. Skiltene skal

minimum have målene B:60 x H:40 cm, være med gul bund og
sorte bogstaver samt være vejrbestandige og være monterede på
galvaniserede stålrørsstandere. Alternativt kan skiltningen
udformes på anden måde godkendt af tilsynsmyndigheden.
8. Uden for råstofgravens driftsperiode skal indkørselsvej(e) være
afspærret med en bom eller kæde. Mellem Ryvej og råstofgravens
afspærring skal der etableres venteplads for mindst 5 lastbiler
med hænger. Alternativt kan afspærringen udformes på anden
måde godkendt af tilsynsmyndigheden.
9. Behandlingsanlæg m.v. skal placeres i bunden af graven.
Anlæggene m.v. skal om nødvendigt støjafskærmes af
gravefronter, færdigvarelagre og/eller muld- og overjordsdepoter.
10. Vandforbruget skal måles og aflæses hvert år den 1. januar. Den
indvundne vandmængde skal indberettes til Horsens Kommune i
forbindelse med den årlige indberetning af oppumpede
vandmængder, som er inden den 1. februar samme år.
11. Skyllevandet skal ledes til bundfældningsbassin og skyllevandet
skal i videst muligt omfang recirkuleres.
12. Der må hverken før, under eller efter vaskeprocessen tilsættes
skyllevandet stoffer, som ved nedsivning kan forurene
grundvandet.
13. Bundfældningsbassinet må kun fyldes op med slam til under 1 m
under laveste grundvandsstand. Derefter overdækkes det med
sand til over grundvandsspejlet.
14. Ændring af og flytning af stationære behandlingsanlæg skal
forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse inden udførelse.
Ændring og flytning af mobile behandlingsanlæg kan ske uden
tilladelse, såfremt principperne for ændringer og flytninger af
anlæggene er beskrevet i graveplanen.
Vejadgang
15. Ind- og udkørsel med grustrafik fra det ansøgte graveområde skal
ske via det sydvestlige hjørne af mart. 4k. og herefter ad den
eksisterende markoverførsel tilsluttet landevej 461 (HorsensVoervadsbro) ud for km 18,323.
Støj
16. Støjbidraget fra råstofindvindingen, angivet som det ækvivalente,
korrigerede lydniveau i dB(A), må ved spredt bebyggelse i det
åbne land ikke overskride nedenstående værdier.

Grænseværdierne skal overholdes inden for det mest
støjbelastede tidsrum på 8 timer.
Mandag –
fredag
kl. 06.00 –
07.00

Mandag –
fredag
kl. 07.00 – 17.00

Lørdag
kl. 07.00 –
12.00

Andre tidspunkter

40

55

45

Virksomheden er
ikke i drift

17. I en periode, dog maksimalt 8 uger om året i tidsrummet mandag
til og med fredag i tidsrummet kl. 08.00-16.00, hvor der foregår
anlægsarbejde (afrømning af overjord, etablering af støjvolde og
efterbehandling) mod en beboelsesejendom hæves det
ækvivalente korrigerede støjniveau til 60 dB(A).
18. Virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj, infralyd
eller vibrationer, der kan genere. Eventuelle gener vil blive
vurderet efter Miljøstyrelsens til enhver tid gældende
retningslinjer herom, p.t. ”Orientering om lavfrekvent støj,
infralyd og vibrationer i eksternt miljø”, nr. 9, 1997 samt
orientering nr. 28, 1999 ”Måleudstyr til måling af infralyd,
lavfrekvent støj og vibrationer” fra Miljøstyrelsens
referencelaboratorium for støjmålinger.
19. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal
virksomheden gennem målinger/beregninger dokumentere, at
vilkårene om støj m.m. overholdes. Dokumentation kan dog som
udgangspunkt højst forlanges én gang årligt.
20. Målingerne skal gennemføres efter Miljøstyrelsens til enhver tid
gældende retningslinjer herom, p.t. vejledning nr. 5/1984, nr.
6/1984 og nr. 3/1996 om ekstern støj fra virksomheder.
Alternativt kan der laves en beregning af støjniveauet efter
Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer herom, p.t.
vejledning nr. 5/1993. Målinger og beregninger skal laves af et
firma der er godkendt af Miljøstyrelsen til at lave målinger og
beregninger.

Støv
21. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige
ulemper i form af støv. Der skal træffes foranstaltninger til
hindring af støvdannelse fra interne transportveje,
materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter
skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.
Fritliggende bunker af støvende materialer og støvende arealer
(interne veje m.m.) skal om nødvendigt oversprøjtes med vand
eller på anden måde forhindres i at give støvgener.

22. Der må ikke opbevares eller udspredes kemiske midler som f.eks.
støvdæmpende midler, pesticider eller vejsalt.
Graveaktiviteter m.m.
23. Der må indvindes op til 300.000 m3 sand, sten og grus årligt heraf 50.000 m3 under grundvandspejlet.
24. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne ikke have
sådanne anlæg, at de frembyder fare for udskridning.
25. Indvinding af råstoffer må ikke ske nærmere end 25 meter fra
den § 3 beskyttede mose, beliggende umiddelbart vest for
graveområdet, hverken over eller under grundvandsspejlet.
26. Mulden lægges som en støjvold på en 2- 3 meters højde, ned mod
beboelse i det sydøstlige hjørne af matriklen.
27. Graveafstande til vejarealer; Landevej 461 (Ryvej)
Der må ikke indvindes råstoffer på byggelinjebelagte arealer. Det
byggelinjebelagte areal er defineret som summen af
parallelbyggelinje (15 m målt fra vejmidten) + højdetillæg
(gravedybden i meter x 1,5).
28. Ud mod Ry vej skal etableres periferiskråning med anlæg 1:7, af
trafiksikkerhedsmæssige hensyn.
29. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes
spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

Arkæologi
30. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med
råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område
omgående standses og anmeldelse foretages til
horsensmuseum@horsens.dk
Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.
31. Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse,
olietromler m.v. må ikke forefindes på området.
32. Tankning af mobile anlæg og entrepenørtanke, samt reparation
og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede
arealer.
33. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det
samme, og håndteres som forurenet jord.

34. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og
kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt
afhjælpes og repareres.
35. Dieselmotorer i anlæg skal være placeret over spildbakker, i
container eller over et impermeabelt befæstet areal med en tæt
oliebestandig overflade, hvorfra der ikke kan ske spild af
forurenende materialer til jord eller grundvand.
36. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven,
f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan
indebære risiko for forurening af jord og grundvand.
Affaldshåndtering
37. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller
varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt
henkastet affald straks fjernes.
38. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald
skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i
overensstemmelse med Horsens kommunens Regulativ for
Erhvervsaffald.
Efterbehandling
39. Efterbehandlingsarbejderne skal påbegyndes og gennemføres
kontinuerligt og så tidligt som det under hensyn til virksomhedens
drift er praktisk muligt. Efterbehandlingen skal være afsluttet
senest 1 år efter indvindingens ophør eller afbrydelse.
Efterbehandlingen skal være endeligt afsluttet senest 1. april
2026.
40. Medmindre myndighederne træffer andre bestemmelser om
arealets anvendelse skal arealet efterbehandles til naturformål og
jordbrugsmæssig drift.
41. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder
eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt
gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet
senest ½ år efter indvindingens ophør
42. Efterbehandling skal ske efter den af tilsynsmyndigheden
godkendt efterbehandlingsplan som ligger for området.
43. I forbindelse med indvinding af råstoffer og udførelse af
efterbehandling må der kun modtages jord til opfyldning udefra,
såfremt regionen har givet særlig dispensation hertil.

44. Såfremt tilladelsen inddrages, indtræder
efterbehandlingsforpligtelsen omgående.
45. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan
tilsynsmyndigheden på et hvilket som helst tidspunkt under som
efter gravningens afslutning forlange gennemgravning og
efterbehandling af skelområdet, således at der ikke står en vold
tilbage mellem ejendommene. Eventuelle skelhegn skal
genplantes i nyt niveau.
Sikkerhedsstillelse
46. For opfyldelsen af foranstående vilkår skal tilladelsens indehaver
over for tilsynsmyndigheden stille et sikkerhedsbeløb fra et
pengeinstitut eller kautionsforsikring på 1.300.000 kr., svarende
til et åbent areal på 7,2 ha.
47. Sikkerhedsbeløbet kan reguleres, såfremt indvindingsområdet
ændres.
48. Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive frigivet af tilsynsmyndigheden,
førend de godkendte efterbehandlingsarbejder er udført og
godkendt af tilsynsmyndigheden.
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Gyldighed og tilbagekaldelse
Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis
der indkommer en klage får, ansøger besked og gravningen må ikke
startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter,
at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden
følgende år.
Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i
råstoflovens § 11.

Dato 20-03-2015
Sagsbehandler Lotte Banke
Miljoe@ru.rm.dk

Tinglysning af deklaration om efterbehandling
Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på
ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene.
Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk.
6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens
ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når
tinglysningen er sket.
Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og
efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og
godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved
godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.
Tilsyn og besigtigelse
Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager
besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og
vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til
offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og
politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved
eftersyn af erhvervsvirksomheder skal indehaveren og beskæftigede
personer yde myndigheden fornøden vejledning og hjælp, jf.
råstoflovens § 32.
Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort,
medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland
kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden
for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en
ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.
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Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er
nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om
at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf.
råstoflovens § 33.
Indberetning af indvunden mængde
Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og
mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om
anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning
der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender
indberetningen til Danmarks Statistik.
Arkæologi
Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det
arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf.
museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at
undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk
undersøgelse jf. museumslovens § 27.
Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes
væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til
nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af
Kulturministeren jf. museumslovens § 27.
En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at
standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske
levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en
undersøgelse.
Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter
Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.
fremgår det, at i perioden:
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.
En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen.
Disse ”Bilag IV arter” er beskyttede overalt hvor de forekommer.
Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder
sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor
flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.
Aktiviteter, som kan forringe arternes ynglelokalitet eller levested,
må ikke iværksættes.
Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV–arter kan det
medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke
lovligt kan udføres uden særlige hensyn.
Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse
med råstofgrave:
Spidssnudet frø
Stor vandsalamander
Flagermus
Markfirben

-

Strandtudse

Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arterne.
Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.
I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning
m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver
indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette
tilsynsmyndigheden.
Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal
dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en
underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er
bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med
at man overtager alle forpligtigelser.
Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med
dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet.
Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland
kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt
til godkendelse.
Råstofafgift
Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.
Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal
registreres ved skat, myndighed@skat.dk.
Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af
tilladelsen.
Ændringer af vilkår
Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage
ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt
måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens
formålsbestemmelser.
Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog
kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i
forhold til grundlaget for denne afgørelse.
Generelle klagebestemmelser
Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer,
som ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal klage via en
digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen.
Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende
Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk
Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets
hjemmeside nmkn.dk.
Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen,
findes også på disse hjemmesider. På nævnets hjemmeside kan
klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen,

bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt
telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og
Miljøklagenævnet.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr.

Det fremgår af sagen
Ansøger og indvinder, er NCC Roads A/S, Råstoffer, Ejby
Industrivej 8, 2600 Glostrup, CVR-nr. 26708435. att. Nanna
Swane Lund.
Indvindingen er på matr. nr. 10i og 36a, Gantrup By,
Voerladegaard.
Ejer af matr.nr. 10i og 36a er Jan Kristiansen, Birknæsvej 5
8752, Østbirk.
Der søges om tilladelse til at indvinde sand, grus og sten.
Muldlagets ca. tykkelse 0,30 m.
Indvindingen afslutning 2025.
Planlagt gravedybde vil være at udnytte forekomst til bund.
Forventet årlig produktion 300.000 m3 heraf 50.000 m3 under
grundvand.
Den samlede produktion er gældende for matr. nr. 36a, 10i,
4k, 4c og 9f.
Indvindingsområdets størrelse 7,4 ha, 36a og 10i.
Mobileanlæg flyttes med gravefronten
Til indvindingen ønskes anvendt 3 læssemaskiner, og en
wiremaskine/Hydraulisk gravemaskine
Der vil blive anvendt 1 vaskeanlæg og periodevis 1
knuseanlæg
Brændstof i form af dieselolie samt olie opbevares i aflukket
container med tæt bund i tankanlæg fra Ryvej 57
Anslået årligt forbrug af dieselolie, 200.000L og til anlæg og
generator 50.000 L
Mobile ADR-godkendte tanke vil transportere dieselolie til
anlæg og herefter flyttes til oprindeligt terræn igen.
I forhold til støvgener vil veje vandes i tørre perioder
Knusningsanlæg er forsynet med sprinkler.
Støj vil ikke give anledning til problemer, da Miljøstyrelsens
vejledende krav vil blive overholdt.
Vand vil tages fra gravet sø på matrikel 9f, i forbindelse med
indvindingen
Vaskevand ledes gennem sedimentationsbassin og
genanvendes ved recirkulation
Husspildevand fjernes med slamsuger
Affald oplagres i godkendte anlæg og afhentes af Dansk
Speciel Affald, godkendt firma jf. miljøgodkendelse. Mængder
ca. 2000 L spilolie

Affald vil blive håndteret efter Horsens Kommunes regler.
Til og frakørsel fra grusgrav vil ske fra eksisterende overkørsel
til Ryvej (ud fra matrikel 4k)
Drift tider, gælder både for drift og udlevering; mandag fredag kl. 06.00-17.00 og lørdag fra kl. 07.00-12.00, dog
maks. 10 lørdage om året. Der må ikke arbejdes søn- og
helligdage.
Arealet vil efter endt indvinding vil blive efterbehandlet til
natur
Der er modtaget ansøgning om at modtage rent jord
Området er udlagt som råstofgraveområde i Region
Midtjyllands råstofplan 2012

Udtagelser/bemærkninger i sag
Bemærkning fra Horsens Museum
Indvindingsområdet ligger topografisk på et plant og veldrænet
plateau ovenfor Døde Å vest for landsbyen Gantrup. Denne
landskabstype er oplagt til forhistorisk bebyggelse. På selve
indvindingsområdet ligger en registreret overpløjet gravhøj (sb 69).
Umiddelbart syd for indvindingsområdet er i 2009 udgravet en
hustomt og et aktivitetsområde fra bronzealderen samt en grube fra
førromersk jernalder. Nord for området er ligeledes fundet flere
hustomter fra bronzealderen. Der er endvidere på det samlede
indvindingsområde registreret fund af flintafslag og – redskaber
ligesom der i nærområdet er registeret både mesolitiske og neolitiske
bopladser.
Horsens Museum vil således meget anbefale, at der forud for
råstofindvinding foretages arkæologisk forundersøgelse af det
ansøgte område. Om muligt ønskes dette anført som et vilkår i en
eventuel tilladelse.

Bilag
1. Kortudsnit af indvindingsområdet
2. Afgørelse fra Horsens kommune. Vand, vejadgang og andre
bemærkninger
3. Screeningnotat for området

Kopi af afgørelse 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
Jan Kristiansen
Nanna Swane Lund, NCC: NLU@NCC.dk
Gitte Langballe Rasmussen: treff@mail.dk
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Det lille kort i kortudsnittets højre hjørne viser råstofområdets beliggenhed,
sort firkant. Kortudsnittet viser indvindingsområdet med rødt, matr. 10i og
del af 36a. Vejadgang til indvindingsområde vil ske af eksisterende vej, ses
med gult, og graveretning med sorte pile. Med blå afgrænsning ses andre af
NCC A/S indvindingsområder.

