
Regionshuset
Holstebro

Miljø
Lægårdvej 10

DK-7500 Holstebro
Tel. +45 7841 1999

www.raastoffer.rm.dk

Dato 06-07-2018

Sagsbehandler 

Morten Riser Myrvig

Miljoe@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-147-14

Side 1

Afgørelse om ændret efterbehandlingsvilkår for matr. 4s 
Sønderhede, Sevel - i Holstebro Kommune

Afgørelse fra Region Midtjylland.   
På baggrund af ansøgning af 3. juli 2018, og med hjemmel i 
råstofloven1, meddeler Region Midtjylland hermed ændring af vilkår 
45 a) tilknyttet virksomhedens indvindingstilladelse på del af matr. 
nr. 4s Sønderhede, Sevel, meddelt af Holstebro Kommune den 4. 
februar 2014.

Vilkåret i medfør af råstoflovens § 10, affattes herefter således 
(ændring med fed).

45. Skråningsanlæg skal etableres med følgende hæld:
a) Ved Viborgvej imod syd skal der etableres skråning med anlæg 
1:3, eller fladere, fra vejbyggelinjen.

Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter
Region Midtjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke kan 
forventes at få væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og 
derfor afgjort, at der ikke er krav om en miljøvurdering2, jf. lovens § 
21. 

Natura 2000 områder
Region Midtjylland har vurderet, at projektændringen ikke kan 
påvirke Natura 2000-områder, og det er derfor besluttet at der ikke 

1 Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 
og § 10.
2 Jf.  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende bekendtgørelser
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skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs 
påvirkning af Natura 2000 områder3.  

Gyldighed og tilbagekaldelse

Den fastsatte vilkårsændring er ikke gyldig før klagefristen er 
udløbet. Hvis der indkommer en klage får, ansøger besked og 
efterbehandlingen vil ikke kunne godkendes før en endelig afgørelse 
er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af 
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i 
råstoflovens § 11.

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet 
er bilag IV-arter på arealet, som kan påvirkes negativt ved 
vilkårsændringen (arealet er under aktiv jordbearbejdning).

For øvrige forhold og vurderinger henvises til den oprindelige 
tilladelse af 4. februar 2014.

Grundlag for afgørelsen
Ansøgningens indhold
Det oprindelige vilkår, som ansøges ændret lyder

45. Skråningsanlæg skal etableres med følgende hæld:
a) Ved Viborgvej imod syd skal der etableres skråning med anlæg 
1:10.

Der ansøges om vilkårsændring pålydende (ændring med fed)

45. Skråningsanlæg skal etableres med følgende hæld:
a) Ved Viborgvej imod syd skal der etableres skråning med anlæg 
1:3, eller fladere, fra vejbyggelinjen.

Ansøgningen begrundes i overvejende grad med hensynet til 
driftsforholdende på marken, og er ønsket af såvel indvinder, 
lodsejer, som driftsherre.
Færdslen på marken planlægges fremover i øst-vest retning fremfor 
som tidligere nord-syd, pga. de ændrede terrænforhold ved en mast 
på matriklen. Den ansøgte ændring understøtter dette bedre.

3 Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 
og 8.
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Der gøres i øvrigt opmærksom på, at de af råstofvirksomheden 
fremsendte efterbehandlingsplaner fra 2013, viser denne 
efterbehandling.
Der gøres til sidst opmærksom på det økonomiske aspekt, ved at 
skulle flytte de jordmængder, som et afslag vil aflede (hovedparten af 
efterbehandlingsarbejdet er allerede udført med henblik på den 
ansøgte efterbehandling).

Region Midtjyllands bemærkninger
Region Midtjylland kan tilføje til ansøgers begrundelser, at tidligere 
tilladelser på arealet, har haft efterbehandlingsvilkår som muliggjorde 
denne efterbehandling, og at ansøgningen derfor skal ses som en 
delvis tilbagevenden til disse. 
Region Midtjylland kan ikke i det overleverede materiale fra 
kommunen finde begrundelsen for ændringen.

Region Midtjylland har lagt vægt på, at vilkår om efterbehandling i 
høj grad skal bygge på lodsejers ønske for den fremtidige anvendelse 
af arealet (jf. forarbejderne til råstoflovens § 10), og på den anden 
side øvrige afvejningshensyn jf. råstoflovens 3, herunder særligt 
hensynet til det omgivende landskab og kommunens planlægning for 
området i øvrigt.  
Der lægges i den sammenhæng vægt på den stedlige Kommunes 
høringsvar. 
Kommunen har udtalt til sagen, at der ingen bemærkninger er til det 
ansøgte.
Lodsejer har ved høring bekræftet at det ansøgte ønskes.

Nedenfor ses det udsnit af indvinder efterbehandlingsplan fra 2013, 
som vedrører det ansøgte efterbehandlingsareal. Det skal bemærkes 
at indvinder dog har oplyst af bunden af graven forventes ca. 4 meter 
højere end det viste på kortudsnittet.
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Generelt om 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.
Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens 
egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.
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.

Udtalelser

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Øvrige høringer

Ansøgningen vurderes ikke at være, af individuel interesse, eller 
berøre andre parter end indvinder og lodsejer væsentligt.
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VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet
Råstofindvinding hører sædvanligvis under reglerne om 
miljøvurdering af konkrete projekter(VVM)4. 

Den ansøgte vilkårsændring har ikke et omfang så det er omfattet af 
lovens bilag 1, hvor projektet automatisk er omfattet af krav om 
miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. 

Råstofindvinding fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a, 
som projektet tidligere er vurderet efter. Desuden gælder bilag 2., nr. 
13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som 
allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige 
skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 
1).

Region Midtjylland har vurderet vilkårsændringen. Vilkårsændringen 
giver ikke i sig selv mulighed for ændrede aktiviteter der kan påvirke 
miljøet væsentligt. Eneste påvirkning er en mindre ændring af det 
retablerede landskab, en ændring der ikke vurderes at være 
væsentlig eller negativ. 
Vilkårsændringen sikrer overensstemmelse med 
efterbehandlingsplanen og tidligere screenet og tilladt 
efterbehandling.

Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen. 

4 Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende bekendtgørelser.
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Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen om ændring af råstoftilladelsens vilkår vil blive 
offentliggjort senest onsdag den 11. juli 2018, på Region 
Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne afgørelse er onsdag den 08. august 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk 
og virk.dk. 
Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr 
på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og 
organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en 
kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din 
klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 
klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for 
domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

Råstofafgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen 
stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region 
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Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet5, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

 Adressaten for afgørelsen.
 Offentlige myndigheder.
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om 

nationalparker
 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.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så 
vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag afgørelsen er 
offentliggjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men 
indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender 
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet6.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for 
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 
andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

 Miljø- og Fødevareministeren
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål 

har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer

5 Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.
6 Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende bekendtgørelser
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Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og 
habitatdirektivet
Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker 
Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en 
konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er 
offentligt bekendtgjort eller meddelt. 
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til 
myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning 
til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal 
påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer 
afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan 
påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske 
konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. 
Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

Venlig hilsen

 

Morten Riser Myrvig 

Orientering
Kopi af afgørelsen er i dag sendt til

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Holstebro Kommune, naturogmiljo@holstebro.dk
 Dansk Industri, di@di.dk
 Vejdirektoratet, vd@vd.dk
 Morten Uhre Nørsøller 
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