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Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr. nr.
14p Uhre By, Brande, Ikast-Brande Kommune.
På baggrund af jeres ansøgning af 3. maj 2018 har Region Midtjylland
vurderet, om jeres projekt kan forventes at få væsentlige
indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om
miljøvurdering, inden der kan træffes afgørelse efter Råstofloven1.
Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening på
baggrund af den indsendte ansøgning. Screeningen sammenstiller
den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er
miljøvurderingspligtigt.
Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering
ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag
1).
Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående, at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen.
Høring og begrundelse
Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte
i høring ved berørte myndigheder. Oplysninger fra høringen fremgår
af screeningsskemaet.
Region Midtjyllands særlige vurderinger og begrundelse fremgår
ligeledes af screeningsskemaet.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort fredag den 13. juli 2018, på Region
Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017
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Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så
vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
offentliggjort.
Klagefristen for denne afgørelse er dermed fredag den 10. august
2018.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til
Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet.
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.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal I klage via
Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af nmkn.dk.
Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.
I logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEMID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på
kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og
organisationers vedkommende (2016-niveau). I 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 I ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal I 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 jeres
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anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en
kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres
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 hvor Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.
Venlig hilsen

Leif Pedersen

Bilag
1. VVM-screening
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