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NCC Industry A/S Rom Grusgrav har tirsdag den 17. september 2019
søgt om udvidet driftstid for produktion fra klokken 07:00 til 06:00
mandag til fredag på del af matr. nr. 9a og 9l Rom Hede, Rom og
77a, 77e, 47c, 48i, 38u, 3c, 18t og 14c Dal Anneksgård, Fabjerg, i
Lemvig Kommune.
NCC har hertil oplyst, at de uden problemer kan overholde
støjvilkåret på 40 db(A) i perioden 06:00-07:00, da deres produktion
ligger mere end 400 meter fra nærmeste nabo og samtidig ligger i en
dybde på ca. 10 meter under terræn.
Afgørelse fra Region Midtjylland
På baggrund af ansøgningen af 17. september 2019, og med
hjemmel i råstofloven1, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til
ændring af driftstider fastsat i vilkår 6 i tilladelse af 8. juni 2018.
Vilkåret i medfør af råstoflovens § 10, affattes herefter således
(ændring med fed).
Driftstider
6. Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg (tør- og
vådsorteringsanlæg, samt knuseanlæg) må kun være i drift:
Mandag – Fredag
06.00 – 18.00
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Lørdag
07.00 – 14.00

Søndag og helligdage
Ingen aktivitet
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Miljøvurderingsloven2
Råstofindvindingen er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering2. I
forbindelse med sagsbehandlingen af den gældende tilladelse
afgjorde Region Midtjylland, at den ansøgte råstofindvinding ikke
kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Jf. lov om
miljøvurdering2, 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 udvidelse af driftstider vurderes ikke at være omfattet af
krav om screeningsafgørelse, dels fordi råstofgravningen fortsætter
uændret og på ellers samme vilkår som tidligere, og dels fordi det
vurderes, at der ikke vil ske væsentlige ændringer af det omgivende
miljø. Samtidig vurderes det også, at støjvilkåret på 40 db(A) i
perioden 06.00 – 07.00 vil kunne overholdes i den udvidet driftstid,
da produktionsanlæggene ligger i en afstand af 400 meter til
nærmeste nabo og i en dybde af ca. 10 meter under terræn.
Udvidelsen af driftstiden vil således ikke påvirke miljøet væsentligt.
Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen3
Region Midtjylland har vurderet, at projektændringen ikke kan
påvirke Natura 2000-områder, hvor det nærmeste Natura 2000område ligger i en afstand af 350 meter syd for det ansøgte
graveområde. Det er Natura 2000-område nr. 224 Flyder Å og heder i
Klosterhede Plantage. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget
på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper:
Hedesletter der er dannet under sidste istid, brede ådale, og flere
mindre vandløb i smeltevandsdale. Udpegningsgrundlaget omfatter
naturtyper knyttet hertil. Grundvand og overfladevand vil ikke
påvirkes væsentligt som følge af den ansøgte råstofgravning, og
Natura 2000-områdets naturtyper vil derfor ikke kunne påvirkes.
Der er ikke registreret fredede, rødlistede eller bilag IV-arter inden
for eller nær ved råstofgraveområdet. Det er et aktivt graveområde
og forventes derfor ikke at rumme en fast bestand af fredede eller
beskyttede arter.
Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at ville medføre
direkte eller indirekte påvirkninger af nærmeste Natura 2000områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter.
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Region Midtjylland finder derfor ikke, at den ansøgte tilladelse til
ændret driftstid vil medfører, at der skal foretages en nærmere
konsekvensvurdering af virkninger på Natura 2000-områderne jf.
habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2.
Offentliggørelse
Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort torsdag den 26.
september 2019, på Region Midtjyllands hjemmeside
www.raastoffer.rm.dk.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet.
Klagen for denne råstoftilladelse skal indgives inden torsdag den 24.
oktober 2019.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig via klageportalen for myndigeden, der har truffet
afgørelsen eller meddelt dispensationen. Denne myndighed benævnes
1. instansen og fremgår under den enkelte afgørelse/dispensation i
de efterfølgende afsnit.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og
1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige
myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til 1. instansen.
Hvis 1. instansen fastholder afgørelsen, sender denne 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 er blevet fritaget for brug af
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for
at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på
naevneneshus.dk.
Klagefrist
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.
Råstofafgørelsen4
Afgørelsen kan jf. råstoflovens § 13 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, se klagevejledningen. Klagen stiles til Miljø-
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og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via
Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 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.
Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)5
Afgørelsen om at projektet ikke skal omfatte screeningsafgørelse kan
jf. miljøvurderingslovens kap. 18 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, se klagevejledningen. Klagen stiles til Miljøog 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, herunder et
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål 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.
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Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og
habitatdirektivet6
Region Midtjyllands vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker
Natura 2000-områder, og at der derfor ikke skal udføres en
konsekvensvurdering, kan påklages efter klagereglerne i råstofloven.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til
Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver
anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

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

Venlig hilsen

Lasse Jeremiassen Gregersen
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Kopi sendt til:








Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
De kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune,
info@holstebro-museum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, lemvig@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, lemvig@dof.dk
Lemvig Kommune, Kirsten.harbo@lemvig.dk
Slots- og kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
Friluftsrådet Limfjord Syd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk
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