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VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS 
Herningvej 137 
6950 Ringkøbing 

 
 
Tilladelse til forøgelse af indvindingsmængde matr. nr. 3d og 
14i Den nordlige Del, No, Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Villys Sand & Grusgrav ApS har den 4. juli 2020 ansøgt om en 
forøgelse af indvindingsmængden fra 200.000 m3 til 300.000 m3 pr. 
år for råstofgraven matr. nr. 3d og 14i Den nordlige Del, No. Se 
oversigtskort 1. 
 
Ansøgningen er begrundet med at forøgelsen ønskes pga. stor 
aktivitet i Søndervig projektet "Lalandia", hvor der er stor 
efterspørgsel på sand og grus. 
 
Den oprindelige indvindingstilladelse er givet 5. august 2019 af 
Region Midtjylland. 
 
Region Midtjylland meddeler hermed følgende ændringer til 
råstoftilladelsen af 5. august 2019 (ændring markeret med fed): 
 
"På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i 
råstofloven, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig 
indvinding af 300.000 m3 sand, grus og sten på de ca. 6,59 ha der 
er angivet på vedlagte Bilag C. Af de 300.000 m3 må der indvindes 
50.000 m3 årligt under grundvandsspejlet. 
 
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.  
 
Tilladelsen er givet efter råstoflovens1 § 7, stk. 1. 
 

 
1 LBK nr. 124 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 
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Oversigtskort 1: Råstofgraven, hvor der i denne afgørelse gives 
tilladelse til øget indvidningsmængde, er markeret med rød 
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. 3d og 14i Den nordlige Del, No 
foretaget en screening af projektet jf. miljøvurderingsloven § 21. 
Screeningen har fastslået at en forøgelse af indvindingsmængden fra 
200.000 m3 til 300.000 m3 sand, grus og sten pr. år, ikke kan 
forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. 
Screeningsskemaet og screeningsafgørelsen er vedhæftet denne 
tilladelse som bilag. 
 
Offentliggørelse og klage 
Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort 28. oktober 
2020, på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk. 
 
Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen nedenfor). 

 
2 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

http://www.raastoffer.rm.dk/
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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 inden 25. november 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. 
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Venlig hilsen 
 

 
 
Lasse Jeremiassen Gregersen 
 
 
Bilag: 

A. Oversigtskort 
B. Screeningsafgørelse 
C. Råstoftilladelse af 5. august 2019 

 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Arkvest – Arkæologi Vestjylland, post@arkvest.dk 
 DN Ringkøbing-Skjern, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 DOF Ringkøbing-Skjern, ringkøbing-skjern@dof.dk 
 Ringkøbing-Skjern Kommune, land.by.kultur@rksk.dk 
 Ejendommen Stampevej 10 
 Ejendommen Ølstrupvej 22C 
 Ejendommen Ølstrupvej 29 
 Ejeren af matr. nr. 3d den Nordlige Del, No 
 Ejeren af matr. nr. 6i den Nordlige Del, No 
 Ejeren af matr. nr. 14i den Nordlige Del, No 
 Ejeren af matr. nr. 34b Degneboligen, Ølstrup 

 
 
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 
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