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BRATTINGSBORG GODS 

Brattingsborg 1 B 

8305 Samsø 

 

 

Forlængelse af gravetilladelse 

 

Region Midtjylland har den 5. marts 2020 modtaget en ansøgning om 

forlængelse af tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 1a Nordby 

Hede, Nordby. 

 

Ansøgningen er begrundet med, at der stadig er uudnyttede råstoffer 

i graveområdet. Da der er tale om en forlængelse af en eksisterende 

gravetilladelse er kun regionen hørt i sagen. Arealet ligger i udlagt 

graveområde Trekanten på Samsø. 

 

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. 

november 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord. Der er 

derfor søgt dispensation til forlængelsen ved Fredningsnævnet for 

Midtjylland, østlig del. 

Fredningsnævnet har den 19. marts 2020 meddelt forlængelse af 

dispensationen indtil det tidspunkt, hvor der tages stilling til 

ansøgning om dispensation til ændring og udvidelse af området for 

råstofgravning. Se bilag 1. 

 

Region Midtjylland meddeler hermed ændring af tidshorisont i 

tilladelsen efter råstofloven af den 16. marts 2012 fra Samsø 

Kommune. 

Tidshorisonten har herefter følgende ordlyd: 

"Planlagt dato for indvindingens afslutning afventer Fredningsnævnet 

for Midtjylland, østlig dels stillingtagen til dispensationsansøgningen 

hvilket vil ske i forbindelse med Fredningsnævnets afgørelse om 

dispensation til indvinding og udvidelse af området for 

råstofindvinding". 

Tilladelsen gives på samme vilkår som den oprindelige, ligesom 

grave- og efterbehandlingsplanen fortsætter uændret. Den stillede 

garanti fortsætter også uændret. 



 

Side 2 

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 stk.1. 

Miljøvurdering 

Råstofindvinding er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering1. I 

forbindelse med sagsbehandlingen af den gældende tilladelse 

afgjorde Samsø Kommune, at den ansøgte råstofindvinding ikke 

krævede udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Region Midtjylland har 

forud for forlængelsen af indvindingstilladelsen vedr. matr.nr. 1a 

Nordby Hede, Nordby fortaget en screening af projekt jf. lov om 

miljøvurdering1. Screeningen har fastslået at en forlængelse af 

indvindingstilladelsen, ikke kan forventes at få væsentlige 

indvirkninger på miljøet. Screeningsskemaet og screeningsafgørelsen 

er vedhæftet denne tilladelse som bilag.  

Offentliggørelse  

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort torsdag den 4. 

juni.2020, på Region Midtjyllands hjemmeside 

www.raastoffer.rm.dk.  

Klage   

Råstofafgørelsen 

Afgørelsen kan jf. råstoflovens § 13 påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, se klagevejledningen. Klagen stiles til Miljø- 

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. 
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  Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.  

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. Klagen for denne råstoftilladelse skal 

indgives senest torsdag 2. juli 2020. 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. 

 

Venlig hilsen 

 

 
 

 

Leif Pedersen 

 

 

Bilag. 

1. Afgørelse fra Fredningsnævnet den 19. marts 2020 

2. Miljøvurderingsscreeningsafgørelse 

3. Miljøvurderingsscreeningsbilag 

4. Kortrids i 1. 2.500 over det ansøgte areal 
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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 

 

 

http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

