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Bortfald af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 3b
Hasselholt By, Sahl i Holstebro Kommune
Region Midtjylland har konstateret at tilladelse til råstofindvinding på
matr.nr. 3b Hasselholt By, Sahl, Ålskovvej 7, 7830 Vinderup af 2. juni
2015 ikke er blevet udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Konstateringen er sket på baggrund af den årlige indberetning af
råstofindvinding, hvor I for 2017, 2018 og 2019 har indberettet, at
der ikke er foretaget indvinding på arealet.
Når en råstoftilladelse ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år,
udløber tilladelsen, jf. råstoflovens1 § 10, stk. 7.
Afgørelse fra Region Midtjylland
Region Midtjylland træffer hermed afgørelse om at tilladelse til
råstofindvinding på matr.nr. 3b Hasselholt By, Sahl af 2. juni 2015
bortfalder dags dato, jf. råstoflovens § 10, stk. 7 og § 31, stk. 1 og 3.
Som det fremgår af grave- og retableringsplanen af 21. april 2015
samt som oplyst på tilsyn den 9. oktober 2019, bliver arealet
efterbehandlet løbende. Hvis arealet mod forventning ikke er
efterbehandlet på nuværende tidspunkt, eller der står maskiner til
råstofindvinding på arealet, skal efterbehandlingen påbegyndes
senest den 31. juli 2020. Efterbehandlingen skal være færdiggjort og
maskinerne fjernet senest den 31. oktober 2020. Når
efterbehandlingen er færdiggjort, skal I give besked til Region
Midtjylland, som skal godkende efterbehandlingen, inden
sikkerhedsstillelsen frigives.
Efter regionen har truffet endelig afgørelse om bortfald af
råstoftilladelsen, vil vi aflyse de to deklarationer om råstofindvinding
som er tinglyst på ejendommen, såfremt der ikke er klaget over
afgørelsen.
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Høring af parter
Udkast til afgørelse om bortfald af råstoftilladelse har været i høring
hos Helligsø Teglværk A/S, ejerne af matr.nr. 3b Hasselholt By, Sahl
og Holstebro Kommune i perioden 10. juni 2020 til 25. juni 2020.
Regionen har ikke modtaget bemærkninger til udkastet.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen om bortfald vil blive offentliggjort fredag den 26. juni
2020 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens § 13.
Klagen skal indgives inden fredag den 24. 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 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.
Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for
dispensationen, 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
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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 i dag sendt til:
 Ejerne af matr.nr. 3b Hasselholt By, Sahl (via e-boks)
 Holstebro Kommune, naturogmiljo@holstebro.dk
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Venlig hilsen

Nanna Renee Lauridsen

Bilag til afgørelsen
1. Råstoftilladelse af 2. juni 2015 fra Region Midtjylland

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

