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Ændring af arealet til råstofindvinding af sand, grus og sten på 

matr. nr. 2am, Godrum, Vrads, Silkeborg Kommune. 

 

Ved brev af 9. december 2015 meddelte Region Midtjylland tilladelse 

til råstofindvinding på en del af matr.nr. 2am og 2cy Godrum, Vrads, 

beliggende Adlersvej, 7362 Hampen, til en årlig indvinding af 100.000 

m3 sand, grus og sten. Arealet var udlagt som graveområde i 

Råstofplan 2012. 

 

Det har efterfølgende vist sig, at en del af matr.nr. 2am er omfattet 

af en (ikke tinglyst) lokalplan fra 2005, lokalplan nr. 81, 

Landsbylokalplan i Hjøllund, som fastlægger områdets anvendelse til 

boligformål i form af jordbrugsparceller på 4.000 – 6.000 m2. 

Endvidere må der ikke ske terrænregulering på mere end 0,50 meter 

i forhold til det eksisterende terræn uden byrådets godkendelse. 

 

Sagen har været forelagt Silkeborg Kommune, som på byrådsmøde 

18. december 2017 afslog at ophæve lokalplanen på matr. nr. 2am 

Godrum, Vrads. 

 

Afgørelse 

På baggrund af ovennævnte oplysninger har Region Midtjylland 

besluttet at ændre tilladelsen fra 9. december 2015, således at 

gravearealet reduceres med ca. 2,5 ha i den østlige ende af matr.nr. 

2am Godrum, Vrads, svarende til den del, der er omfattet af 

lokalplanen, jfr. nedenstående skitse. 
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Det tilladte graveområde er vist med rødt. Det udgåede graveområde er vist 

med stiplet hvidt.  

 

Begrundelse 

 

Det er Region Midtjyllands vurdering, at en råstofplan ikke kan 

fortrænge en allerede vedtaget lokalplan. Det var derfor en fejl, at 

det pågældende areal blev udlagt som graveområde med Råstofplan 

2012, ligesom der ikke var hjemmel til at meddele gravetilladelse i 

2015 for det pågældende område.   

 

Ved denne vurdering har regionen lagt vægt på en ældre 

miljøankenævnsafgørelse fra 2. december 1981, refereret i Kendelser 

om Fast Ejendom KFE 1998.122. Miljøklagenævnet fastslog her, at en 

råstofplan skulle respektere en allerede gældende byplanvedtægt, 

hvor det pågældende areal var udlagt til andet formål.  

 

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 30. januar 2018 vejledende udtalt, 

at den nævnte ankenævnsafgørelse efter Erhvervsstyrelsens 

vurdering fortsat kan anses for retningsgivende i situationer, hvor 

råstofgravning vil være i strid med en gældende lokalplan eller 

byplanvedtægt for området. 

 



 

Side 3 

Offentliggørelse og klagevejledning  

 

Ændringen af tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort 

Mandag den 19. februar 2018, på Region Midtjyllands hjemmeside 

www.raastoffer.rm.dk. 

 

Klagefristen for denne afgørelse er mandag den 19. marts 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 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 hvor  Miljø- og 

Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt 

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 

Fødevareklagenævnet1, jf. råstoflovens §§ 13-16. 

                                           
1 Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16. 



 

Side 4 

 

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. 

 

 

 

 

Bilag 

a: Kortbilag 

b: Tilladelsen fra 9. februar 2015 

 

 

Kopi af afgørelsen samt bilag er sendt til  

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

• Silkeborg Museum, info@silkeborgmuseum.dk  

• Skat, myndighed@skat.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdelingen, dnsilkeborg-

sager@dn.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Friluftsrådet, ajj-7600@webspeed.dk  

• Silkeborg kommune, cc. Kristoffer Jørgensen, mail, kj@silkeborg.dk 

• Tommi Poulsen, Adlersvej 12, 7362 Hampen, mail, 

tp@skovservice.net  

• Ejgil Topp, Adlersvej 1, 7362 Hampen, topp@dlgmail.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 
Pernille Poulsen 

 

mailto:nst@nst.dk
mailto:info@silkeborgmuseum.dk
mailto:myndighed@skat.dk
mailto:dnsilkeborg-sager@dn.dk
mailto:dnsilkeborg-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:ajj-7600@webspeed.dk
mailto:tp@skovservice.net

