Regionshuset
Viborg
Miljø
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 1999
www.raastoffer.rm.dk

Asklev Sten og Grus A/S
Hedevej 8
7362 Hampen

Vilkårsændring til efterbehandling af grusgrav på matr. nr. 1u
Hjortsballe By, Them
Den 23. september 2009 meddelte Silkeborg kommune tilladelse til
råstofindvinding på 1u Hjortsballe By, Them, ved Sepstrupvej.
Tilladelsen blev meddelt på vilkår 17 om
17.
Efterbehandlingsog
planeringsarbejder
skal
påbegyndes og gennemføres kontinuerligt og så tidligt, som
det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt
og skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. Skulle
indvindingen være afsluttet inden tilladelsens udløb, skal
efterbehandlingen være udført senest 6 måneder efter endt
gravning.
Asklev Sten og Grus har den 25. september 2018 søgt om
forlængelse til at kunne efterbehandle matr. 1u Hjortsballe By, Them.
Asklev Sten og Grus søger om forlængelse af vilkår 17, med 3-4
måneder så arealet kan efterbehandles og udgå af råstofregi.

Afgørelse fra Region Midtjylland.
På baggrund af ansøgning af 25. september 2018, og med hjemmel i
råstofloven, meddeler Region Midtjylland hermed ændring af vilkår
17. Vilkåret i medfør af råstoflovens § 10, affattes herefter således
(ændring med fed).
17.
Efterbehandlings- og planeringsarbejder skal
påbegyndes og gennemføres kontinuerligt og så tidligt, som det
under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt og skal være
afsluttet inden 31. december 2018..

Dato 9. 10-2018
Sagsbehandler Pernille Poulsen
Miljoe@ru.rm.dk
Tel. +4524786506
Sagsnr. 1-50-71-8-14
Side 1

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 23. september 2009.
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Høringer
Ansøgningen har været i partshøring ved lodsejer, ansøger og
kommunen da ansøgningen vurderes ikke at være, af individuel
interesse, eller berøre andre parter end disse væsentligt.
Silkeborg Kommunes Naturafdeling har til høringen haft følgende
bemærkning:
Hvad angår naturbeskyttelsesinteresser har kommunen ingen
indsigelser i forhold til forlængelse af efterbehandling.
I forhold til efterbehandlingens karakter:
Da der i nærområdet er tørre, forstyrrede områder og sydvendte
skråninger, er det sandsynligt, at der findes Markfirben i området.
På nærliggende arealer mod nord er der fundet følgende rødlistede
arter: Hedelærke, Okkergul Pletvinge, Dukatsommerfugl, Femplettet
Køllesværmer, Grøn Køllesværmer, Lille Køllesværmer,
Seksplettet Køllesværmer, Grågrøn bægerlav, Alm. Skjoldbregne,
Hjortetunge, Priklæbet Gøgeurt. Efterbehandling af området til natur
vil tilgodese disse arter som evt. kan brede sig ind på arealet.
Dette vil i store træk betyde, at der ikke skal lægges muld på
arealerne. Da området i kommuneplanen er udlagt som muligt
naturområde og økologisk forbindelse anbefaler Silkeborg Kommune,
at området efterbehandles til natur. Dette vil i store træk betyde,
at der ikke skal lægges muld på arealet og at der efterlades
sandskrænter hvor det er muligt og i det mindste de sydvendte
skrænter.

Begrundelse
Region kan fastsættes yderligere vilkår, eller foretage ændringer af
allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig
nødvendigt af hensyn til råstoflovens formålsbestemmelser.
Tilrettelæggelse af efterbehandling således, at det efterbehandlede
areal kan indgå som led i anden arealanvendelse er en del af lovens
formål.
Region Midtjylland finder, at ændringen af vilkåret sikrer den
fornødne mulighed for at udføre efterbehandlingen bedst muligt.
Det har endvidere indgået i regionens vurdering, at der efter
sædvane og efter tidligere vilkår på arealet, normalt gives en periode
efter ophør af indvindingen, til at efterbehandle.
Det vurderes, at efterbehandlingen kan tilendebringes inden den 31.
december 2018.

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 bilag1).
Region Midtjylland har vurderet vilkårsændringen. Vilkårsændringen
giver ikke i sig selv mulighed for ændrede aktiviteter der kan påvirke
miljøet væsentligt. Eneste påvirkning er at efterbehandlingen er
blevet forskudt få måneder frem i tiden, en ændring der ikke
vurderes at være væsentlig eller negativ på miljøet.
Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen.

Natura 2000 områder
Region Midtjylland har vurderet, at projektændringen ikke kan
påvirke Natura 200 områder, og det er derfor besluttett at der ikke
skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgtes påvirkning af
Natura 200o områder.
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Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen om ændring af råstoftilladelsens vilkår 17 vil blive
offentliggjort 9. oktober 2018, på Region
Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Klagefristen for denne afgørelse er 6. november 2018.
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 https://naevneneshus.dk/
Klageportalen ligger på borger.dk
og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer,
typisk medNEM-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
Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens §§ 13-16.
Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen,
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
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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.
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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 Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov
om råstoffer §§ 13-16, lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter(VVM) nr. 448 af 10. maj 2017
med tilhørende bekendtgørelser
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
Side 6

Pernille Poulsen

Orientering
Kopi af afgørelsen er i dag sendt til







Lodsejer Niels Hedegaard
Silkeborg Kommune, natur@silkeborg.dk;
Kirsten.primdahl@silkeborg.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Industri, di@di.dk

Bilag:
a. Silkeborg Kommunes Råstoftilladelse 2009-2016
b. Region Midtjyllands forlængelse af tilladelse 2016-2018

