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B.K. A/S 

Stokhøjvej 5 

7790 Thyholm 

 

 

Tilladelse til forøgelse af indvindingsmængde, matr.nr. 3m 

Flovlev By, Hvidbjerg, Struer Kommune 

 

B.K. A/S har den 9. januar 2020 ansøgt om en forøgelse af 

indvindingsmængden fra 20.000 m3 til 40.000 m3 pr. år for 

råstofgraven på matr.nr. 3m Flovlev By, Hvidbjerg. Se oversigtskort 

1.  

 

Ansøgningen er begrundet med større efterspørgsel på sand og grus 

end tidligere, og at bygge- og anlægsaktiviteterne i nærområdet er 

steget, hvorfor flere kunder end forventet køber råstoffer ved B.K. 

A/S. 

 

Den oprindelige indvindingstilladelse er givet 26. juni 2015 af Region 

Midtjylland. 

 

Region Midtjylland meddeler hermed følgende ændringer til 

råstoftilladelsen af 26. juni 2015 (ændring markeret fed): 

 

"På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i 

råstofloven, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig 

indvinding af 40.000 m3 sand, grus og sten på de ca. 3,8 ha der er 

angivet på vedlagte kortrids Bilag B. 

 

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som 

beskrevet under afsnit C.1." 

 

Tilladelsen gives på samme vilkår som den oprindelige tilladelse. Den 

stillede garanti fortsætter også uændret.  

 

Grave- og efterbehandlingsplanen skal opdateres mht. afsnit 4.1, 

hvor tidsplanen for gravningen er beskrevet. Inden nærværende 

tilladelse må tages i brug, skal Region Midtjylland have modtaget en 

opdateret grave- og efterbehandlingsplan. 

 

Tilladelsen er givet efter råstoflovens1 § 7, stk. 1. 

                                           
1 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 
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Oversigtskort 1. Råstofgraven, hvor der i denne afgørelse gives 

tilladelse til øget indvindingsmængde, er markeret med grøn 

skravering. 

 

Miljøvurdering 

Råstofindvinding er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven2. I 

forbindelse med sagsbehandlingen af den gældende tilladelse 

afgjorde Region Midtjylland, at den ansøgte råstofindvinding ikke 

krævede udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 

 

Region Midtjylland har forud for tilladelsen til at forøge 

indvindingsmængden på matr.nr. 3m Flovlev By, Hvidbjerg fortaget 

en screening af projekt jf. miljøvurderingsloven1 § 21. Screeningen 

har fastslået at en forøgelse af indvindingsmængden fra 20.000 m3 til 

40.000 m3 sand, sten og grus pr. år, ikke kan forventes at få 

væsentlige indvirkninger på miljøet. Screeningsskemaet og 

screeningsafgørelsen er vedhæftet denne tilladelse som bilag. 

 

                                           
2 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Offentliggørelse og klage 

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort tirsdag den 

05.05.2020, på Region Midtjyllands hjemmeside 

www.raastoffer.rm.dk.  

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. 

 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 02.06.2020.  

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 

http://www.raastoffer.rm.dk/
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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. 

Venlig hilsen 

 

 
Jonas K. Jørgensen 

Bilag: 

1. Råstoftilladelse af 26. juni 2015 

2. Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 De Kulturhistoriske Museer – Holstebro Kommune, 

info@kulmus.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 DN Struer, dnstruer-sager@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 DOF Vestjylland, kikah38@gmail.com 

 Struer Kommune, struer@struer.dk, lmm@sturer.dk 

 Ejendommen Stokhøjvej 4, 7790 Thyholm 

 Ejendommen matr.nr. 2o og 3l Flovlev, Hvidbjerg 

 Ejendommen Hovedvejen 50, 7790 Thyholm 

 

 

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 

mailto:Miljøstyrelsen
mailto:lmm@sturer.dk
http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

