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Side 1 

 

 

Sinding Grusgrav ApS 

Sinding Hovvej 15 

8600 Silkeborg 

Sinding Grusgrav, forlængelse af gravetilladelse på en del af 

matr. nr. 6a Sinding By, Sinding 

 

Sinding Grusgrav A/S har ansøgt om forlængelse af tilladelse til rå-

stofindvinding på en del af matr. nr. 6a Sinding By, Sinding i Silke-

borg Kommune. 

 

Ansøgningen er begrundet med, at der stadig er uudnyttede råstoffer 

i graveområdet. Da der er tale om en kortvarig forlængelse af en til-

ladt indvinding, er kun regionen hørt i sagen. Arealet ligger i et udlagt 

graveområde jf. regionens Råstofplan 2016. 

 

Der er tidligere givet forlængelse indtil 31. december 2018. Der er 

ansøgt om en ny indvindingsperiode på 10 år på den sydlige del af 

matriklen, men der er ikke truffet endelig afgørelse i denne sag end-

nu. På den nordlige del af matriklen er råstofindvindingen afsluttet og 

arealerne er efterbehandlede. 

 

Region Midtjylland meddeler hermed følgende ændring af vilkår ved-

rørende løbetid for tilladelse efter råstofloven af den 17. juli 2003 fra 

Århus Amt: 

 

 Tilladelsen til råstofindvinding på en del af matr. nr. 6a Sinding 

By, Sinding i Silkeborg Kommune af den 17. juli 2003 er heref-

ter gældende frem til 28. februar 2019. 

 

Tilladelsen gives på samme vilkår som den oprindelige, ligesom gra-

ve-efterbehandlingsplanen fortsætter uændret. Den stillede garanti 

fortsætter også uændret. Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7, 

stk.1. 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgning om en ny ti årig 

tilladelse til indvinding af råstoffer på matrikel 6a Sinding By, Sinding, 

har Region Midtjylland truffet screeningsafgørelse om, at der ikke 

skal gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen. Screenings-

afgørelsen er ligeledes gældende for nærværende tilladelse. Scree-

ningsafgørelsen er vedlagt som bilag A1 og A2. 

 

Offentliggørelse og klagevejledning 
Nærværende ændring af vilkår for tilladelsen til råstofindvinding er 

offentliggjort den 27. november 2018 på Region Midtjyllands 

hjemmeside www.raastoffer.rm.dk. 

 

http://www.raastoffer.rm.dk/
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø 

og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger efter of-

fentliggørelsen. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, 

www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med 

NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region 

Midtjylland via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr 

på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisatio-

ner og offentlige myndigheder. 

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjyl-

land. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region 

Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. 

Du får besked om videresendelsen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 

uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for 

brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Region 

Midtjylland. Region Midtjylland videresender herefter din anmodning 

til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 

betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk. 

 

Råstofafgørelsen 

Afgørelsen kan jf. råstoflovens1 §§ 13-16 påklages til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offent-

ligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og 

indsendes jf. ovenstående klagevejledning. 

 

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, 

medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

 

Klageberettigede er jf. råstoflovens § 15 følgende: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalpar-

ker, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig in-

teresse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedfor-

mål er beskyttelse af natur og miljø, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 

formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørel-

sen berører sådanne interesser, 

 enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 

 

Screeningsafgørelsen 

Screeningsafgørelsen kan jf. miljøvurderingslovens2 §§ 49 – 52 på-

klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter offentlig-

gørelsen af screeningsafgørelsen. Klagen stiles til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet og indsendes jf. ovenstående klagevejledning. 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilla-

delsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer an-

det. 

 

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Arense Nordentoft 

Geolog 

 

 

 

Bilag: 

Bilag A1. Miljøscreening 

Bilag A2. Screeningsafgørelse 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 

 Silkeborg museum, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg, e-mail: in-

fo@silkeborgmuseum.dk 

 Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg, 

e-mail: natur@silkeborg.dk 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnsilkeborg-sager@dn.dk 

 Danmarks Ornitologiske Forening, dof@dof.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

 Grundejer matrikel 6a Sinding By, Sinding 

 


