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Tillæg til råstoftilladelsen på matr.nr. 4h og 4a Laen By, Laen,
Norddjurs Kommune.
Region Midtjylland meddeler hermed tilladelse til udvidelse af
indvindingsarealet, på ca. 1,13 ha, der ses med rød skravering på
nedenstående kort. Arealet tillægges den nuværende råstoftilladelse
af 17. marts 2015, se bilag A.
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Udvidelsen af indvindingsarealet er vist med rød skravering. Arealet
ligger nord for den nuværende råstoftilladelse af 17. marts 2015, der
er vist med blå skravering. Matrikelskel er vist med lilla.

Med udvidelsen på ca. 1,13 ha, bliver råstoftilladelsens areal herefter
på 15,13 ha, se bilag B.
Foruden ændringer af råstoftilladelsens areal tilføjet også vilkår 26 og
27 til råstoftilladelsens øvrige vilkår:
Vilkår 26. Der må ikke indvindes eller arbejdes inden for 15
meter vertikalt og over 3 meters højde fra jorden omkring
elmasten på matr. nr. 4a Laen by, Laen.
Vilkår 27: Der må ikke fjernes mere jord omkring elmasten.
Den nuværende afgravning omkring elmasten skal afsættes i
marken. Afmærkningen skal være tydelig og må ikke fjernes
eller dækkes med jord.

Begrundelse
Afgørelsen er truffet med hjemmel i råstoflovens1 § 31 Stk. 3.
Tilsynsmyndigheden, jf. stk. 1 og 2, skal foranledige et
ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet
betydning.
Arealet blev udgravet i 2016 og benyttes nu til gennemkørsel da
overkørslen til grusgraven ligger 60 meter længere nordligt end
ansøgt. Gert Svith A/S har udtalt at overkørslen blev flyttet mod
nord, da det gav bedre udsyn til udkørslen til Laenvej, som ellers blev
placeret i et sving. Denne projekttilpasning blev dog aldrig
inkorporeret i den gældende råstoftilladelse på arealet, og der er
derfor tale om et ulovligt forhold.
Da arealet ligger i forlængelse af grusgraven og indenfor regionens
råstofgraveområde Glesborg, vurderer regionen at arealet kan
tillægges den gældende råstoftilladelse på matriklen jf. råstoflovens §
31 stk.3.
Region Midtjylland finder at indsætning af vilkår 26 samt 27 er
nødvendig for lovliggørelsen af tillægget, da der står en elmast ejet af
Konstant Net. Regionen vurderer herudover også at udvidelsen af
arealet til den gældende råstoftilladelse vil medføre efterbehandlingen
kan foretages bedst muligt på de 1, 13 ha.
Regionen kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af
allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig
nødvendigt af hensyn til råstoflovens formålsbestemmelser.
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Tilladelsens af 17. marts 2015's øvrige vilkår er uændrede. Der skal
dog indsendes en ny grave- efterbehandlingsplan, der medtager det
nye areal.
Partshøring
Region Midtjylland har i partshøringen hørt lodsejer, bygherre,
ledningsejere samt Norddjurs kommune, da tillægget omfatter en
lovliggørelse og ikke har nogle betydning for naboernes oplevelse af
området, da der ikke sker en ændring af arealet.
Indkomne høringssvar
Konstant Net A/S
Konstant Net har d. 17. februar 2020 indsendt følgende bemærkning
til råstofindvindingen på de 1.13 ha:
Der må ikke arbejdes inden for 15 m vertikalt og over 3 meters højde
fra jorden. Den nuværende situation omkring masten er godkendt,
der må dog ikke fjernes mere jord omkring denne.
Region Midtjylland har taget Konstant Net A/S høringssvar til
efterretning, og indsætter derfor vilkår 26 samt 27 til tillægget til
råstoftilladelsen af 17. marts 2015.
Regionen har været ude i grusgraven for at efterse de nuværende
forhold, som kan ses i regionens tilsynsnotat af 27. februar 2020, se
bilag C. Regionen vil føre tilsyn med, at disse afstande bliver
overholdt.
Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune har d. 14. april 2020 indsendt de ingen
bemærkninger har til høringen.

Der er herudover ikke indkommet flere høringssvar.

Miljøvurderingsloven2
Råstofindvinding er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering.
Tillægget til tilladelsen har ikke et omfang, så det er omfattet af
lovens bilag 1, hvor projektet automatisk er omfattet af krav om
miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. Råstofindvinding
fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a, som projektet
tidligere er vurderet efter. Dette gælder også for udvidelser samt
ændringer jf. bilag 2. stk. 13a.
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Udvidelsen af indvindingsarealet på 1,13 ha, antages ikke at have en
væsentlig skadelig indvirkning på miljøet. Region Midtjylland har
vurderet at påvirkningen er en mindre ændring i det retablerede
landskab, en ændring der ikke vurderes at være væsentlig eller
negativ. Tillægget vil sikre en overensstemmelse med
efterbehandlingsplanen og tidligere screenet og tilladt
efterbehandling.

Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen3
Region Midtjylland har vurderet, at projektændringen ikke kan
påvirke Natura 2000 områder, og det er derfor besluttet, at der ikke
skal foretages konsekvensvurdering for tillæggets påvirkning af
Natura 2000 områder.
Gyldighed og tilbagekaldelse
De fastsatte vilkårsændringer er ikke gyldige før klagefristen er
udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og
tillægget vil ikke kunne godkendes før en endelig afgørelse
er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
En råstoftilladelse kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i
råstoflovens § 11.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen om tillæg til råstoftilladelsen af 17. marts 2015 vil blive
offentliggjort 20. april 2020, på Region Midtjyllands hjemmeside
www.raastoffer.rm.dk.
Klagefristen for denne afgørelse er 18. maj 2020.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø
og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
https://naevneneshus.dk/
Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk
eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen.

3

BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse
af visse arter

Side 4

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for
privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers
vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en
kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet. Klagegebyret
tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, hvis
den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises
som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets
kompetence.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for
domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.
Råstofafgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til
Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens §§ 13-16. Rettidig
klage efter denne lov har 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.
Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.
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Venlig hilsen

Pernille Poulsen
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Kopi af afgørelsen er sendt til:







Norddjurs Kommune, marik@norddjurs.dk
Konstant Net A/S
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnnorddjurs-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Lodsejer Leif Sørensen, Lundenvej 16, 8585 Glesborg

Bilag
Bilag A: Råstoftilladelsen af 17. marts 2015
Bilag B: Kortoversigt over råstoftilladelsen
Bilag C: Regionens tilsynsnotat af 27. februar 2020

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

