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Dispensation fra fortidsmindebeskyttelse Fabjergkirkevej 30.
NCC, Fabjergkirkevej 30, 7620 Lemvig, har søgt om råstoftilladelse til fortsat råstofgravning i Rom.
En mindre del af graveområdet ligger indenfor fortidsmindebeskyttelse af
en gravhøj fredningsnr. 190260 og kræver dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §18, stk.1.
Sagsfremstilling
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 18 stk. 1 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Firmaet har tidligere modtaget dispensation til at grave indtil 60 meter fra fortidsmindet. Lemvig Kommune dispenserer i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3 til at grave indtil 60 meter fra gravhøjens fod. Der er, for at give det efterbehandlede
område et forholdsvist blødt og fladt præg, stillet vilkår om at terrænet omkring gravhøjen skal fyldes delvist op (til koterne for det efterbehandlede
terræn på den sydlige nabomatrikel) samt at skråninger omkring gravhøjen
ikke må anlægges stejlere end 1:7. Der er desuden stillet vilkår om at Holstebro Museum skal informeres når der afrømmes muld og overjord i de
enkelte etaper.
Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven
Der meddeles dispensation til ansøgte efter §18 stk.1 jf. §65 stk. 3 i Lov om
naturbeskyttelse til gravning i fortidsmindebeskyttelsen om gravhøj nr
160260 på vilkår om:


at terrænet omkring gravhøjen skal fyldes delvist op (til koterne for
det efterbehandlede terræn på den sydlige nabomatrikel) samt at
skråninger omkring gravhøjen ikke må anlægges stejlere end 1:7.



at der ikke må rømmes muld og overjord af eller graves tættere på
gravhøjen Harhøjs fod end 60 meter.
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Dispensationen begrundes med, at det er en forlængelse af en
eksisterende dispensation, der ikke er færdigudnyttet og at Holstebro
Museum har udført flere forundersøgelser i nærområdet af gravhøjen og
ikke har fundet væsentlige fortidsminder.

Figur 1: Grusgravningsområdet, Harhøj 190260 og fortidsmindebeskyttelse.
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede områder - Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område er Nr. 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, der ligger ca. 1,1 km mod sydøst.
Det er udpeget som habitatområde (nr. 224). Natura 2000 områdets areal
er 563 ha. Natura 2000 området Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage
er udpeget på grundlag af 8 naturtyper og 2 dyrearter.
Terrestrisk natur og våde naturtyper
Naturområderne i Klosterheden er præget af beliggenheden i de store skove, som er domineret af nåletræer. Både de næringsfattige vådområder og
de næringsrige vådområder trues af forsuring som følge af kvælstofdepositionen, tilgroning og næringsstofbelastning.
Påvirkningen fra gravearbejdet vurderes som ikke forekommende, da råstofindvindingen ikke påvirker faktorer, der har indflydelse på naturtyperne.
Udpegningsgrundlagets arter
Bæklampret: De fysiske forhold i vandløbene i habitatområde 224 er gode
for Bæklampretter. Tilsvarende er vandkvaliteten også god, hvorfor der ikke
vurderes at være nogen trusler mod Bæklampretten pt.
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Odder: På baggrund af odderens positive fremgang i Jylland i løbet af
1990erne, og den udbredte forekomst i område nr. 224 vurderes der ikke
umiddelbart at være trusler mod den udenfor habitatområdet.
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter
(Habitatdirektivets bilag IV-arter)
I forbindelse med vurdering af projektet, er der foretaget en vurdering af potentielle påvirkninger af arter på Habitatdirektivets bilag IV.
Bilag IV arterne er beskyttet gennem Habitatdirektivets artikel 12, som i
dansk lovgivning er implementeret gennem habitatbekendtgørelsens §§ 11
og 12 (jf. bek. nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter).
Vurderingen afklarer om projektet har negativ indflydelse på bilag IV dyrearternes yngle- og rasteområder, samt kan ødelægge bilag IV plantearter.
I Lemvig Kommune er der en række bilag IV arter der potentielt kan forekomme.
Nærværende projekt omhandler råstofindvinding indenfor et område, der
tidligere har været dyrket mark, og det vurderes at marken ikke udgør en
attraktiv lokalitet for Bilag IV arter. Efter endt råstofgravning vil lokaliteten
formentlig være mere attraktiv for Bilag IV arter som markfirben og birkemus, hvis der efterbehandles til varierende natur.
Det vurderes, at projektet generelt ikke har negativ indflydelse på yngle- eller rasteområder for beskyttede dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller
ødelægger plantearter på habitatdirektivets bilag IV.
Klagevejledning
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. En
eventuel klage skal indgives direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets
klageportal; www.nmkn.dk og skal være indgivet til klageportalen senest 4
uger fra modtagelsen af dispensationen fra Lemvig Kommune, hvis dispensationen er modtaget i e-boks. Hvis du modtager afgørelsen fra Postnord,
er klagefristen 4 uger + 4 dage fra afgørelsens dato.
Klageportal
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk,
og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal
logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljøog Fødevareklagenævnet”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.
Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få behandlet klagen.
Fritagelse for brug af klageportal
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger
særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune,
der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om fritagelse.
Hvem kan klage?
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende,
som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende
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virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Vedrørende klagegebyr
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din
klage, at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra
Miljø- og Fødevareklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal
benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”
Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Aktindsigt
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling.
Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Formalia
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, bortfalder dispensationen, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været
udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages
rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden
har truffet afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt vil Lemvig Kommune
kontakte dig.
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Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96
11 50 00 forinden arbejdet igangsættes.
Denne dispensation fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.
I tilfælde af spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 9663
1116.

Venlig hilsen

Inger Hejlesen
Miljømedarbejder
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Kopi sendt til:


Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Email: natur@dof.dk



Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail:
dbf.oestjylland@gmail.com



Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk



Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre, att: Jens J.
Brogaard, Torsvej 111, 7620 Lemvig. E-mail:
jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
E-mail: dnlemvig-sager@dn.dk



Friluftsrådet Limfjord Syd. E-mail: limfjordsyd@friluftsraadet.dk



Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail
fr@friluftsraadet.dk



Holstebro Museum – E-mail: info@holstebro-museum.dk



Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V,
post@kulturstyrelsen.dk

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at
bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og
offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen.
Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk
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