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Niels J. Philipsen Transport A/S har d. 9. november 2019 ansøgt om
en fornyelse af den gældende råstoftilladelse på matr. nr. 1ax, 1ah,
1al og 1ap Fonnesbæk Gde., Ikast i Ikast-Brande Kommune.
Ansøgningen er begrundet med, at der stadig er uudnyttede råstoffer
i den østlige del af det tilladte graveområde.
Der er indsendt en ny råstofindvindingsansøgning på matr. nr. 1ah.

Arealet ligger i et udlagt graveområde jf. regionens Råstofplan 2016.
Den gældende tilladelse er fra Ikast-Brande kommune 10. juni 2009,
gældende frem til 31. december 2019. Jf. Råstoflovens § 9 kan en
råstofindvindingstilladelse gives for indtil 10 år.
Da der er tale om en kortvarig forlængelse af en tilladt indvinding på
kun 1 års varighed, og der samtidig er indsendt en ny
råstofansøgning, er kun regionen hørt i sagen vedrørende
forlængelsen.

Region Midtjylland meddeler hermed følgende ændring af vilkår 1
vedrørende løbetid for tilladelsen af 10. juni 2009:
1. Tilladelsen er gyldig indtil den 31. december 2020.
Tilladelsen gives på samme vilkår som den oprindelige, ligesom
grave-efterbehandlingsplanen fortsætter uændret. Den stillede
garanti fortsætter også uændret. Tilladelsen er givet efter
råstoflovens § 7, stk.1.
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Side 1

Råstofindvinding er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering1.
I forbindelse med sagsbehandlingen af den gældende tilladelse
afgjorde Ikast-Brande kommune, at den ansøgte råstofindvinding
ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Jf. lov om
miljøvurdering, bilag 2, nr. 13 a, skal miljømyndigheden for
ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, er
udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige
skadelige indvirkninger på miljøet træffe en screeningsafgørelse.
Den ansøgte tidsforlængelse vurderes ikke at være omfattet af krav
om screeningsafgørelse, dels fordi råstofgravningen fortsætter
uændret og på samme vilkår som tidligere, dels fordi der ikke er sket
væsentlige ændringer af det omgivende miljø. Forlængelsen af
tidsfristen vil således ikke påvirke miljøet væsentligt.
Side 2

Offentliggørelse og klagevejledning
Nærværende ændring af vilkår for tilladelsen til råstofindvinding er
offentliggjort den 18. november 2019 på Region Midtjyllands
hjemmeside www.raastoffer.rm.dk .
Afgørelsen kan jf. råstoflovens1 §§ 13 -16 påklages til Miljø - og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende
hverdag.
Klagefristen er den 16. december 2019.
Klagen stiles til Miljø - og Fødevareklagenævnet og indsendes jf.
nedenstående klagevejledning.
Du klager via Klageportalen, som du finder via 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, organisationer og offentlige
myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til
Region Midtjylland. 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.

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 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.

Venlig hilsen

Leif Pedersen

Bilag 1: Råstoftilladelse af 10. juni 2009

Kopi af afgørelsen er sendt til:
 Ikast-Brande Kommune, ajkri@ikast-brande.dk

Museum Midtjylland, cr@museummidtjylland.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dnikastbrande-sager@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Friluftsrådet, ajj-7600@webspeed.dk
 Knud Krarup Jespersen, Femhøje 2, 7430 Ikast
 Lene Sumborg og Kurt Christensen, Femhøje 7, 7430 Ikast
 Kurt Olesen, Femhøje 1, 7430 Ikast
 Johannes Kristian Hansen, Langelundvej 1, 7430 Ikast
 Torsten Delcomyn Hansen, Bjødstrupmarken 4, 7400 Herning
 Jydsk Stenindustri A/S, js@jydsk-stenindustri.dk, hny@jydskstenindustri.dk

Behandling af personoplysninger
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den
forbindelse på data-ru.rm.dk
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