Teknik- og Miljøcentret
Natur og Miljø
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf: 43591000
www.htk.dk

NCC Roads A/S
Ejby Industrivej 8
2600 Glostrup
Att. Nanna Swane Lund
Sendt til nlu@ncc.dk
Dir.tlf.: 43 59 12 73
Email: LoneJo@htk.dk
20-12-2013
Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00 - 14.30
10.00 - 17.00
10.00 - 13.30

Tilladelse til ændring af vilkår for råstofindvinding i Reerslev Grusgrav
Høje-Taastrup Kommune meddeler hermed tilladelse til at ændre to vilkår i gældende råstoftilladelse af 15. marts 2005 i Reerslev Grusgrav, matr.nr.2 l m.fl. Reerslev By, Reeslev beliggende Tranemosevej 2. Tilladelse til at ændre de to vilkår er meddelt i henhold til råstoflovens1 § 7, stk. 1.
Vilkårsændringer
NCC Roads A/S har søgt om tilladelse til at ændre to vilkår i deres gældende råstoftilladelse i
Reerslev Grusgrav. Ændringerne ønskes som led i den afsluttende indvinding og efterbehandling af det sydlige område i grusgraven. Ændringerne vil give NCC Roads A/S mulighed for at
indvinde grus tættere på Stærkendevej og ejendommen Stærkendevej 153 A og B.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til råstofgravning til en afstand
på 20 meter til vejskel mod Stærkendevej. I forbindelse med efterbehandlingen kan ”kanten
knækkes”, dog skal afstanden fra vejlinje til kronekant mindst være 5 m. Kommunen vurderer, at der bør reserveres plads til en eventuel fremtidig cykelstil langs Stærkendevej. Kommunen vurderer, at det ikke er realistisk at selve vejen skal udvides, fordi en eventuel større
trafikbelastning sandsynligvis vil blive ledt til Tune Landevej. Det er derfor tilstrækkeligt at afgrænse den efterbehandlede afstand til Stærkendevej med en linje på 5 meter fra vejskel.
Vilkår 1
Gravetilladelse af 15. marts 2005:
Gravearealets udstrækning fremgår af vedlagte tinglysningsrids. Gravningen skal være afsluttet senest den 1. januar 2015. Efterbehandlingsarbejder skal være afsluttet senest 1 år efter
gravningens ophør, dog senest den 1. januar 2016. Tilladelsen bortfalder, såfremt indvindingen ikke er påbegyndt inden 3 år efter den er meddelt.
Bemærkninger til vilkår 1:
Teksten i vilkår 1 forbliver uændret. Kort over gravearealets udstrækning er ændret med
kortbilag vedlagt denne afgørelse.
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Vilkår 5
Gravetilladelse af 15. marts 2005:
Gravearealet er begrænset mod øst af en linie 20 m fra skel til Brandhøjgårdsvej, mod syd af
en linie 20 meter fra skel til Sterkendevej og 20 meter fra skel mod matr.nr. 3b Reerslev. Mod
sydvest og vest af en linie 20 meter fra matr.nr. 3g Reerslev indenfor 200 meter fra Sterkendevej. Herudover begrænses graveområdet af linier 10 meter fra naboejendomme, samt af
fortidsmindebeskyttelseslinien på 100 meter fra Præstehøj.
Ændring af vilkår 5 til:
Gravearealet er begrænset
 mod øst af en linje 20 m fra skel til Brandhøjgårdsvej,
 mod syd af en linje 20 meter fra skel til Stærkendevej. I forbindelse med efterbehandlingen skal afstand fra vejlinje til kronekant være mindst 5 m,
 mod sydvest og vest af en linje 20 meter fra matr.nr. 3 g Reerslev indenfor 200 meter fra
Stærkendevej,
 mod naboejendomme af linje 10 meter, dog af en linje 3 meter fra skel til matr.nr. 3 b og
3 u Reerslev og mod matr.nr. 1 r Reerslev på strækningen vist på vedlagte kortbilag og
 mod fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 meter fra Præstehøj.
Den nordlige del af skellet mod matr.nr. 3 b og 3 u Reerslev kan gennemgraves. Dog må der
ikke indvindes tættere end 10 meter fra drikkevandsboring og 13 m fra de blivende bygninger
på matr.nr. 3 b og 3 u Reerslev. Se vedlagte kortbilag.
Der kan lægges overjord i depot i en bredde på 3 m uden for graveområdets afgrænsning ind
mod ejendommen Stærkendevej 153 A og B. Overjorden kan i givet fald fungere som afmærkning mod gravefronten.
NCC skal løbende foretage en geoteknisk vurdering, så det sikres, at gravefrontens afstande
til alle tider er overholdt. Særligt skal der være opsyn med gravefrontens afstand på 10 meter
til drikkevandsboringen og 13 meter til bygningerne på matr.nr. 3 b og 3 u Reerslev.
Baggrund
Den gældende tilladelse til råstofindvinding i Reerslev Grusgrav er meddelt af Københavns
Amt den 15. marts 2005. Gravetilladelsen omfatter i alt ca. 90 ha og omfatter området i Hedeland vest for Brandhøjgårdsvej og nord for Stærkendevej.
NCC Roads A/S vurderer, at den aktive del af grusgraven i dag udgør ca. halvdelen af det oprindelig tilladte areal. Det resterende areal er udgravet og efterbehandlet. Virksomheden arbejder ud fra en graveplan med etaper for de enkelte områder. Den sydlige del af grusgraven
er næsten færdigudgravet. NCC Roads A/S har søgt om vilkårsændringerne for at sikre en
bedst mulig udnyttelse af de sidste forekomster af råstoffer i denne del af grusgraven, samt
en mere jævn og sammenhængende efterbehandling. Indvindingen af råstofferne langs Stærkendevej og mod Stærkendevej 153 A og B på matr.nr. 3 u og 3 b ønskes påbegyndt i begyndelsen af 2014.
NCC Roads A/S har søgt om ændring af vilkår 1 og vilkår 5, så der bliver mulighed for
 at graveafstanden langs dele af Stærkendevej reduceres fra 20 meter til 3 meter,
 at graveafstanden langs skellet til matr.nr. 3 b, 3 u og del af 3 l Reerslev By, Reerslev reduceres fra 10 meter til 3 meter og
 at den nordlige del af matriklerne 3 b og 3 u Reerslev By, Reerslev inddrages i gravearealet (0,3 ha).
NCC Roads A/S oplyser, at den samlede gravning og efterbehandling på og op mod matrikel 3
u og 3 b vil blive udført inden for en 2-årig periode. Under gravningen vil skråningsanlægget
ikke blive stejlere end 1:1, mens de blivende skråningsanlæg vil blive udført i gennemsnit
1:3, dog makimalt 1:2.
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Klagevejledning
Der kan klages over de nye vilkår i råstoftilladelsen efter reglerne i råstoflovens § 13, stk. 1.
Klagen skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på mail tmc@htk.dk senest 4 uger efter den offentlige annoncering den 24. december 2013. Klagen skal være modtaget inden for kommunens normale åbningstid. HøjeTaastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til både retslige spørgsmål i sagen og kommunens vurderinger.
Klage over vilkårsændringerne har opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen ikke må
udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. råstoflovens § 16, stk. 5. Hvis der kommer en klage,
må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i
klagesagen eller har truffet afgørelse om, at tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf.
råstoflovens § 16, stk. 6.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives
hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen og alle offentlige myndigheder. Klageberettiget er endvidere lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller væsentlige rekreative interesser, jf. råstoflovens § 15.
Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene,
skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. råstoflovens §
43, stk. 1.

Med venlig hilsen

Lone Johnsen
Miljømedarbejder

Dette brev har et kortbilag vedlagt.

Kopi sendt til
 I/S Hedeland, Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene, att. Erik Juhl, sendt til hedeland@hedeland.dk
 DSV Råstoffer A/S, Kumlehusevej 1, 4000 Roskilde, sendt til post@dsvm.dk
 Annelise Hansen og Jens Midtgaard, Stærkendevej 153 A, 2640 Hedehusene, sendt til
jm@miljoe-logistik.dk
 Region Hovedstaden, Koncern Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, sendt til miljoe@regionh.dk
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