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THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S 
Vestergade 53 
7790 Thyholm 

Vilkårsændring til råstofindvinding under grundvandsspejl på 
matr.nr. 49, 51 og 52 Fovsing By, Fovsing i Struer Kommune 
 
Region Midtjylland har den 4. juli 2019 modtaget en ansøgning fra 
Thyholm Vognmandsforretning A/S om tilladelse til indvinding under 
grundvandsspejlet i råstofgraven på matr.nr. 49, 51 og 52 Fovsing 
By, Fovsing, Klosterhedevej 59A, 7600 Struer i Struer Kommune 
samt uddybende oplysninger af 6. juli 2020. 
 
Der er søgt om ændring af vilkår 21-22 i tilladelse til råstofindvinding 
på matr.nr. 49, 51 og 52 Fovsing By, Fovsing af 26. maj 2016 (bilag 
A). 
 
Afgørelse fra Region Midtjylland 
På baggrund af ansøgningen af 4. juli 2019 og med hjemmel i 
råstoflovens1 § 10, stk. 3, giver Region Midtjylland hermed tilladelse 
til indvinding af 30.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet på 
matr.nr. 49, 51 og 52 Fovsing By, Fovsing og ændrer vilkår 21-22 i 
råstoftilladelsen af 26. maj 2016 og øger den samlede 
indvindingsmængde. 

Vilkår 21-22 i råstoftilladelsen af 26. maj 2016 fastsættes fremover 
til: 

21. Der må indvindes op til 30.000 m3 råstoffer under 
grundvandsspejlet.  
 
22. Gravning under grundvandsspejlet skal foregå i 
overensstemmelse med tilladelse fra Struer Kommune og den 
godkendte grave- og efterbehandlingsplan. 

Herudover skal indvindingen og efterbehandlingen foregå i 
overensstemmelse med de øvrige vilkår i råstoftilladelsen af 26. maj 
2016, som fortsat er gældende. 

Den nuværende grave- og efterbehandlingsplan skal opdateres ift. de 
ændringer, som indvindingen under grundvandsspejlet medfører, og 

 
1 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 
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indsendes til Region Midtjylland før indvindingen under 
grundvandsspejlet må påbegyndes. 

Region Midtjylland har afvejet ansøgningen ift. råstoflovens § 3 og 
har i afgørelsen lagt vægt på, at indvinding under grundvandsspejlet 
vil sikre en fuld udnyttelse af råstofforekomsten på det pågældende 
areal.  

Gyldighed og tilbagekaldelse 
Den fastsatte vilkårsændring er ikke gyldig før klagefristen er 
udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og 
indvindingen under grundvandsspejlet vil ikke kunne påbegyndes før 
en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagenævnet bestemmer 
andet. 
Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af 
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i 
råstoflovens § 11. 

Miljøvurderingsloven2 
Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på 
miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2a, og er derfor underlagt lovens 
bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet. 
 
Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland 
truffet en screeningsafgørelse under hensyntagen til kriterierne i 
bekendtgørelsens bilag 6. I screeningsafgørelsen har Region 
Midtjylland vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt 
og derfor ikke er underlagt krav om miljøvurdering. 
Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag B. 
 

Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen3 
Region Midtjylland har vurderet, at indvinding under grundvandsspejl 
ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000-
områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og 
finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere 
konsekvensvurdering for råstofindvindingens virkning på Natura 
2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2. 
 

 
2 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter 
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Afgørelse fra Struer Kommune 
Thyholm Vognmandsforretning A/S har den 4. juli 2019 søgt Struer 
Kommune om tilladelse efter vandforsyningsloven4 til råstofindvinding 
under grundvandsspejlet. 
 
Struer Kommune har den 7. august 2019 givet tilladelse efter 
vandforsyningslovens §§ 20, 21 og 26 til at indvinde vand fra gravesø 
og nedsivning i grusgrav samt råstofindvinding under 
grundvandsspejlet, gældende frem til 1. juli 2028. Afgørelsen efter 
vandforsyningsloven er vedlagt som bilag C. 
 
Redegørelse for sagen 
Der er søgt om tilladelse til indvinding af op til 30.000 m3 råstoffer 
(støbesand) årligt under grundvandsspejlet i råstofgraven på matr.nr. 
49, 51 og 52 Fovsing By, Fovsing, Klosterhedevej 59A, 7600 Struer.  
 
Indvindingen under grundvandsspejlet vil foregå ved at åbne et hul af 
ca. 50x50 meter og 8 meters dybde, udgrave støbesandet og derefter 
fylde hullet op med overskudssand fra grusgraven. Den lille sø vil 
løbende flytte sig hen over indvindingsområdet uden at der efterlades 
en permanent sø på arealet. Indvindingen forventes at foregå frem til 
råstoftilladelsens udløb, den 26. maj 2026. 
 
Den samlede indvindingsmængde for grusgraven stiger fra 100.000 
m3 til 130.000 m3 råstoffer pr. år, uden tilføjelse af yderligere 
maskinel. 
 
Efter afsluttet råstofindvinding (både over og under grundvandsspejl) 
vil arealet blive efterbehandlet til natur og/eller ekstensiv 
jordbrugsdrift uden brug af gødning og sprøjtemidler. 
 
Ansøgningen om indvinding under grundvandsspejlet betyder en 
ændring af vilkår 21-22 i råstoftilladelsen af 26. maj 2016. Vilkår 21-
22 i råstoftilladelsen lød: 
 

21. Gravning må ikke ske under kote 22. 
 
22. Der må ikke graves under grundvandsspejl. 

 

Høring 
Udkast til afgørelse om vilkårsændring har været i høring hos 
ansøger, ejendommens ejer, berørte myndigheder og sagens parter i 
perioden 4. august 2020-1. september 2020. 
 

 
4 LBK nr. 118 af 22/02/2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. 
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Region Midtjylland har modtaget bemærkninger fra Lemvig 
Kommune, Stuer Kommune, Miljøstyrelsen og Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse (ejer af naboejendom). 
 
Lemvig Kommune og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
tilkendegiver begge, at de ikke har bemærkninger til 
vilkårsændringen. 
 
Miljøstyrelsen, 18. august 2020 
Miljøstyrelsen Østjylland har gennemgået udkast til afgørelse om 
råstofgravning på matr. nr. 49, 51 og 52 Fovsing By, Fovsing i forhold 
til tilgrænsende fredskovspligtige arealer på matr. nr. 24b 
Klosterheden, Gudum samt 46 og 53 Fovsing By, Fovsing. 
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til tilladelsen, såfremt der 
holdes en afstand til de fredskovspligtige arealer, som sikrer at 
bevoksningerne ikke lider skade. 
 
Regionens bemærkninger 
Regionen vurderer at der med de fastsatte afstandsvilkår i 
råstoftilladelsen af 26. maj 2016, som fortsat er gældende, er taget 
det nødvendige hensyn til de fredskovspligtige arealer. 
 
Struer Kommune, 18. august 2020 
Struer Kommune har følgende bemærkninger til revisionen af 
efterbehandlingsplanen.  
 
I henhold til kommuneplanen, så ligger Fovsing råstofgrav udpeget 
som "potentielt naturområde" i Grønt Danmarkskort.  
Retningslinjer herfor er disse:  
 
"Råstofgrave udpeges som potentielle naturområder. Der er efter 
endt gravning et stort potentiale for at skabe ny natur i disse 
områder, og dette potentiale søges optimeret i forbindelse med 
efterbehandlingen. Udpegningen er ikke til hinder for den fulde 
udnyttelse af råstofferne." 
 
"Arealer, der er udpeget som potentielle økologiske forbindelseslinjer 
eller potentielle naturområder, skal, som udgangspunkt, friholdes for 
byggeri, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer 
muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere 
sammenhænge mellem eksisterende naturområder." 
 
Struer Kommune foreslår at regionen sletter muligheden for ekstensiv 
jordbrugsdrift. Således der kun står at det skal 
efterlades/efterbehandles til natur.  
Pkt.15 fra regionens udkast til miljøvurdering: 
"Naturbeskyttelsesinteresser" skal ændres til naturområde.  
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Administrationen mener ikke at regionens vurdering holder ift. At der 
godt kan laves ekstensiv jordbrugsdrift ift. Grønt Danmarkskort 
efterfølgende.  
Struer Kommune foreslår at området skal efterlades til natur. 
 
Regionens bemærkninger 
Regionen har rettet screeningsskemaets pkt. 15 iht. Struer 
Kommunes bemærkninger, undtagen efterbehandlingsformålet. 
Regionen vurderer, at der ikke er grundlag for at ændre 
efterbehandlingsformålet fra natur og/eller ekstensiv jordbrugsdrift til 
udelukkende naturformål i forbindelse med den ansøgte 
vilkårsændring. Regionen vil dog opfordre indvinder og lodsejer til at 
imødekomme kommunens forslag. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Afgørelsen om bortfald vil blive offentliggjort torsdag den 10. 
september 2020 på Region Midtjyllands hjemmeside 
www.raastoffer.rm.dk.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens § 13.  
 
Klagen skal indgives inden torsdag den 8. oktober 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 for Region Midtjylland via klageportalen. 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 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 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 her. 
 
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.  
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for 
afgørelsen, 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 
 
Orientering 
Kopi af afgørelsen samt bilag er dags dato sendt til: 

 Struer Kommune, struer@struer.dk 
 Lemvig Kommune, lemvig@lemvig.dk  
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
 Styrelsen for Patientsikkerhed, trnord@stps.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 DN Struer, dnstruer-sager@dn.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, 

post@sportsfiskerforbundet.dk, 
 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk, ajj-7600@webspeed.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 DOF Struer, struer@dof.dk 
 Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
 Ejer af Klosterhedevej 59A, 7600 Struer  
 Ejer af Klosterhedevej 61, 7600 Struer 
 Ejer af Klosterhedevej 62, 7600 Struer 
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
 NST Vestjylland, vjy@nst.dk 
 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk 

 
  
Bilag til afgørelsen 

A. Råstoftilladelse af 26. maj 2016 
B. Afgørelse efter miljøvurderingsloven fra Region Midtjylland 
C. Afgørelse efter vandforsyningsloven fra Struer Kommune 

 
 
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:mst@mst.dk
mailto:trnord@stps.dk
mailto:nst@nst.dk
http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

