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Tilladelse til fortsat indvinding af lossepladsgas i 
perioden indtil 31. december 2040 

 
Med denne tilladelse har ansøger lov til at indvinde lossepladsgas på 
det areal, der fremgår af forsiden, på de betingelser, som fremgår af 
vilkårene i afsnit C og bestemmelserne i afsnit D-E. 

A. Afgørelser fra Region Midtjylland    

A.1. Råstofloven1 

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i 
råstoflovens § 7, stk. 1 og § 8, giver Region Midtjylland hermed 
tilladelse til årlig indvinding af ca. 350.000 m3 lossepladsgas på de 
ca. 12 ha, der er angivet på vedlagte kortrids bilag A.  
 
Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som 
beskrevet under afsnit C.1. 

A.1.1. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen2 

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge 
habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det 
ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 
på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for 
det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det 
internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles 
tilladelse til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter 
råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 
yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for arter opført på 
habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller arter omfattet af 
fuglebeskyttelsesdirektivet i deres naturlige udbredelsesområde, jf. 
habitatbekendtgørelsens § 10. 
 
Region Midtjylland vurderer, at projektet 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 indvindingens 
virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, 
stk. 2. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit 0. 
 

 
1 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 
2 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter 
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A.1.2. Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens3 § 
8 

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge 
indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det 
ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for 
overfladevandområder og grundvandsforekomster.  
 
Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis 
afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af 
overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke 
hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. 
 
Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en 
forringelse af tilstanden for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte 
miljømål for forekomsterne. Vurderingen er baseret på forholdene 
beskrevet i afsnit F.2. 
 
Miljøvurderingsloven4 
Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på 
miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens 
bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet. 
 
Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland  
vurderet, at der ikke foreligger et projekt i miljøvurderingslovens 
forstand og det derfor ikke er omfattet af en projektbeskrivelse og 
derfor ikke skal screenes. Ansøgningen vedrører udelukkende en 
aktivitet, som har fundet sted siden 1985 på det samme areal med 
det samme antal boringer og med det samme formål.  
 
Der er derfor ikke gennemført en screening af projektet. 
 
 
 

B. Afgørelser fra andre myndigheder 

Der er ikke afgørelser fra andre myndigheder  

 
 

 
3 BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter 
4 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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C. Vilkår for indvindingen 
I det efterfølgende defineres "indvindingsområdet" som det areal 
tilladelsen omfatter. Nærmere begrundelse og redegørelse for vilkår 
findes i afsnit F. 

C.1. Vilkår efter råstofloven 

1. Tilladelsen til indvinding af lossepladsgas og efterbehandling er 
gældende i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2040. 
 
2. Råstoftilladelsen omfatter det areal på ca. 12 ha, der fremgår af 
bilag A. 
 
3. Driften af lossepladsgasanlægget skal finde sted under 
overholdelse af lossepladsens gældende miljøvilkår. 
 
4. Udsendelse af ekstern støj fra anlægget skal begrænses. 
Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede 
lydtryksniveau, Lr) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke 
overstige følgende værdier: 
- mandag til fredag kl. 7.00–18.00: 55 dB(A) 
- mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 40 dB(A)  
- lørdag kl. 07.00–14.00: 45 dB(A)  
 
5. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre 
støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region 
Midtjylland. Støjmålinger og støjberegninger kan maximalt kræves én 
gang om året, medmindre forholdene på lossepladsen er ændrede. 
Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland. 
 
6. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at 
ovennævnte grænseværdier kan overholdes.  
 
7. Ved etablering af boringer og i forbindelse med udførelse af 
anlægsarbejder i øvrigt skal det sikres, at der ikke sker skader på 
membranen under lossepladsen eller skade på brønde, drænledninger 
og installationer i øvrigt, som tjener til afledning af perkolat. 
 
8. Kondensat, som opstår i forbindelse med indvinding af 
lossepladsgassen, skal afledes via lossepladsens eksisterende 
perkolatsystem eller nedsives ved boringer og kondensatbrønde. 
 
9. Senere etablering af behandlingsanlæg ud over, hvad der er nævnt 
i ansøgningen, skal forelægges Region Midtjylland til godkendelse. 
 
10. Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for 
alle bygninger og installationer. 



Side 8

 
11. Tilladelsens indehaver har pligt til at rette sig efter anvisninger, 
der meddeles med hensyn til udførelsen af de ovennævnte arbejder 
af den tilsynsførende, der har ret til når som helst at besigtige 
arealet. 
 
12. Reetableringsarbejderne kan for brugerens og ejerens regning 
udføres af det offentlige, hvis de ikke udføres rettidigt eller på 
behørig måde. 
 
13. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, 
indtræder efterbehandlingsforpligtelserne omgående. 
 
 

D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven 

D.1. Råstofindvinding 

En tilladelse til indvinding af råstoffer kan gives for en 10-årig periode 
iht. råstoflovens § 9, stk. 1. I særlige tilfælde kan en tilladelse gives 
for en længere periode. 
Indvindingen af lossepladsgas har været i gang siden 1985 og det 
vurderes, at der fortsat vil være gas nok til en periode på ca. 20 år. 
Region Midtjylland har derfor fastsat tilladelsens varighed til 20 år.  
 
Afsluttes en råstofindvinding tidligere end tilladelsens varighed, vil 
indvindingsområdet blive efterbehandlet, og råstoftilladelsen vil blive 
afsluttet tidligere end den fastsatte udløbsdato. 
 

D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse 

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. 
Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og gravningen 
må ikke startes før en endelig afgørelse er truffet, med mindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, 
at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår. 
 
Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af 
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i 
råstoflovens § 11. 
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D.2.1. Sikkerhedsstillelse 

Der skal ikke stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om 
efterbehandling jf. råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2., da indvinder er en 
offentlig virksomhed.  

D.3. Tilsyn og besigtigelse 

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager 
besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og 
vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse 
adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette 
tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. 
Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder 
give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. 
råstoflovens § 32 og 32a. 
 
Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, 
medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland 
kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden 
for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33. 
 
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en 
ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold. 
 
Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er 
nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om 
at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. 
råstoflovens § 33. 
Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at 
foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der 
indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og 
rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a. 

D.4. Indberetning af indvunden mængde 

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og 
mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om 
anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning 
der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender 
indberetningen til Danmarks Statistik. 

D.5. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed 
mv. 

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning 
m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver 
indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette 
tilsynsmyndigheden. 
 
Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal 
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dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en 
underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er 
bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med 
at man overtager alle forpligtigelser. 
Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med 
dokumentation for at denne er indforstået med indvinder-skiftet.  
Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland 
kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt 
til godkendelse. 
 

D.6. Ændring af vilkår 

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage 
ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt 
måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens 
formålsbestemmelser. 
 
Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens 
egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 
Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog 
kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i 
forhold til grundlaget for denne afgørelse. 
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E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning 
 

E.1. Bygninger, mandskabsvogne m.m. 

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, 
brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om 
tilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte 
skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. 
Ansøgning skal indsendes til kommunen. 
Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse 
med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, 
strandtudse og arter af flagermus.  
Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter. 

E.2. Vejadgang og færdsel på veje 

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje 
må jf. vejlovens5 § 49 ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse 
(Viborg Kommune). Nye adgange m.m. til private fællesveje skal 
følge bestemmelserne i lov om private fællesveje6.  
 
Indvinder har oplyst, at udkørsel vil ske til Kirkebækvej. 
 
Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje 
(herunder støj og støv) reguleres af vejmyndigheden i samarbejde 
med politiet. 
 
 

F. Region Midtjyllands behandling af sagen 

F.1. Planforhold 

F.1.1. Råstofplan 

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde Revas 
Viborg, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er 
reserveret til indvinding af lossepladsgas. Råstofindvinding kan som 
udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte 
råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor 
forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding 
af råstoffer, når der er behov for materialerne. 
 
 
 

 
5 LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v. 
6 LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje 
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Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der 
i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. 
Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. 
 
Råstofplan 2016 er miljøvurderet i henhold til miljøvurderingsloven. 
Det er i den forbindelse konkluderet, at der i planens graveområder 
ikke er væsentlige interessekonflikter, som ikke kan forebygges eller 
afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en 
konkret råstofansøgning. 

F.1.2. Kommuneplan 

Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan 
2017-2029 for Viborg Kommune.  
 
I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i 
indvindingsområdet: 
  

 
 Planlagte tekniske anlæg 

 
 
Kommuneplanens retningslinjer for denne arealinteresse er inddraget 
i regionens vægtning efter råstofloven. 
 
Udpegningen er ikke af en sådan karakter, at den er en hindring for 
den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling, da området har 
været anvendt til losseplads i en længere årrække og indvindingen af 
lossepladsgas har fundet sted siden 1985.  
 
I kommuneplanen er indvindingsområdet desuden udlagt med 
følgende kommuneplanrammer: 
Området er omfattet af kommuneplanramme VIBNV.TA.03, Viborg 
Nordvest Teknisk Anlæg. 

F.1.3. Lokalplan 

Der er vedtaget en lokalplan for området. Lokalplanen har nr. 339, 
Affaldscenter ved Kirkebækvej i Viborg. 
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Miljømæssige forhold       

Lossepladsen er omfattet af flere miljøgodkendelser fra 
Miljøstyrelsen. Der er således givet miljøgodkendelser den 
3.2.2017, den 3.10.2018 og den 16.6.2020. 

Det betyder, at der er stillet en række vilkår omkring de 
miljømæssige forhold på pladsen bl.a. vedrørende støv og støj. 
Disse vilkår gælder også for indvindingen af lossepladsgas. 

F.1.4. Grundvandsforekomster, overfladevand og 
drikkevandsinteresser 

Råstofgraveområdet ligger inden for grundvandsforekomst nr. DK 
102_dkmj_1005_ks, som er regional grundvandsforekomst. Denne 
grundvandsforekomst har både en god kvalitativ (kemisk) tilstand og 
god kvantitativ tilstand (vandindvindingen er i balance med 
grundvandsdannelsen). 
 
Råstofindvindingsområdet ligger inden for område med 
drikkevandsinteresser (OD). 
Området ligger udenfor indvindingsoplande til vandværker og uden 
for nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde for nitrat. 
 
Det ansøgte vurderes ikke at indebære en risiko for forurening af 
grundvandsforekomsterne eller af de konkrete 
drikkevandsforsyninger.  
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en kortlægning af 
grundvandsressourcen7 udpeget nitratfølsomme indvindingsområder, 
hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat, samt 
indsatsområder med hensyn til nitrat, hvor en særlig indsats er 
nødvendig, for at opretholde en god grundvandskvalitet. Indvindingen 
af lossepladsgas foregår uden for dette område.  
 
På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, 
vurderes det samlet, at på de vilkår, der stilles i tilladelsen, vil ingen 
målsatte grundvandsforekomster, vandløb eller søer blive væsentligt 
påvirket af råstofindvindingen. Ligeledes vil råstofindvindingen ikke 
væsentligt påvirke drikkevandsindvindinger. 

F.1.5. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og 
habitatbekendtgørelsen 

Nærmeste § 3 områder er søer, der ligger ca. 150 meter syd for 
indvindingsområdet. Da indvindingen af lossepladsgas foregår på et 
areal, der er beskyttet af en membran under selve deponiet og 

 
7  Miljøministeriet, Miljøcenter Ringkøbing, 2009: Kortlægning af 
grundvandsressourcen ved Viborg nord. Dokumentationsrapport, juli 2009. 
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overdækket med jord, vurderes det at der ikke vil ske en påvirkning 
af de udpegede § 3 områder. 
 
I en afstand på ca. 5 km mod nordvest og 5 km mod sydvest ligger 
Habitatområderne H30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 
Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk og H38, Bredsgård Sø. 
Udpegningsgrundlaget for begge områder er især arter og 
plantesamfund, der knytter sig til marine og fugtige områder. Det 
vurderes, at der ikke vil ske en påvirkning af udpegningsgrundlaget. 
 
Region Midtjylland har ikke kendskab til at der er registreret 
fredede, rødlistede eller bilag IV-arter inden for eller nær 
indvindingsområdet. Det er et aktivt indvindingsområde og 
forventes derfor ikke at rumme en fast bestand af fredede eller 
beskyttede arter. 
 
Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at medføre 
direkte eller indirekte indvirkninger på nærmeste Natura 2000-
område eller på levevilkårene for beskyttede dyre- og 
plantearter. Region Midtjylland finder derfor, at der ikke skal 
foretages en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen 
af indvirkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. 
 
Indvindingsområdet ligger i sin helhed uden for en skovbyggelinje.  
 

F.1.6. Støj 
Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra 
virksomheder" kan vilkår om støj fra råstofgrave i det åbne land 
fastsættes med udgangspunkt i områdetype 3, som er "Blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse, centerområder". 
 
Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, dels at baggrundsstøjniveauet i 
det åbne land normalt er lavt, og det derfor er ønskeligt, at 
støjniveauet fra virksomheder er så lav som muligt, dels at lavere 
grænseværdier bør anvendes, hvis det i den konkrete sag er muligt 
at overholde disse. Fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter 
en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af de tekniske og 
økonomiske muligheder for at reducere støjen. 
 
Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjgrænser for 
områdetype 3 er en rimelig afvejning af hensynet til driften af 
råstofgraven og hensynet til et lavt støjniveau i det åbne land. 
Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en 
forventning om lavere støjniveau på lørdage i det åbne land, end den 
der normalt vil forekomme i områdetype 3.  
Ved den konkrete indvinding vurderer Region Midtjylland, at der er 
mulighed for at overholde de støjgrænser, der er fastsat i 
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Miljøgodkendelserne. Det vil derfor være muligt, at anlægget er i drift 
døgnet rundt.  
Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-
vægtede lydtryksniveau Lr, bør derfor således ved beboelse (ved 
spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters 
afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle 
opholdsarealer inden for området) i nedenstående tidsrum ikke 
overstige: 
  
      Mandag til fredag 

 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,  
 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00  
 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00 

 
Lørdag 
 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00. 
 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00. 
 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00. 
 
Søn- og helligdage 
 40 dB(A) hele døgnet. 
 

 
Hvis der opstår tvivl om støjgrænserne bliver overholdt, kan regionen 
kræve at virksomheden udfører støjberegninger og/eller støjmålinger. 
Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk 
Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er 
afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst 
egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes. 
Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i 
Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra 
virksomheder), nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra 
virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i 
fuld drift.  
Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen 
akkrediteret firma. 
 
Regionen stiller vilkår om, at ændring i antal og type af maskiner og 
anlæg kun kan ske efter godkendelse fra regionen (vilkår 9). Vilkåret 
er stillet for at sikre, at der ikke tilføjes flere eller andre typer 
maskiner i forbindelse med indvindingen end det, der er på 
ansøgningstidspunktet. Vilkåret giver regionen mulighed for at 
vurdere om tilføjelse af andre eller flere maskiner til indvindingen 
kræver yderligere eller ændrede vilkår til råstoftilladelsen eller 
udarbejdelse af en støjrapport. Indhentning af godkendelse fra 
regionen består af en skriftlig meddelelse om de ønskede maskiner 
og antal forud for anvendelsen. Godkendelse fra regionen består af 
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en skriftlig accept af de ønskede maskiner og antal. Hvis det er 
nødvendigt at foretage vilkårsændringer eller en ny afgørelse efter 
miljøvurderingsloven, skal regionen foretage en høring forud for 
godkendelsen. Hvis regionen ikke kan godkende de ønskede maskiner 
vil der blive givet skriftlig besked, i overensstemmelse med 
forvaltningslovens regler. Udskiftning af materiel 1:1 kræver ikke 
godkendelse fra Region Midtjylland.  
 

F.1.7. Færdsel i indvindingsområdet 

Færdsel i råstofgraven, som er det eneste der kan reguleres igennem 
råstofloven, reguleres for at mindske gener fra støv og støj.  
Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven 
skal være afspærret med aflåst bom eller lignende uden for 
driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig 
færdsel i råstofgraven, henkastning af affald og risiko for tyveri af 
brændstof og materiel. 
 

F.1.8. Efterbehandling 

Efterbehandlingen skal foregå efter indvindingens afslutning.  

F.1.9. Andre forhold 

Der er foretaget en bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden 
af indvindingsområdet. Oplysninger fra ansøgningen inklusiv grave- 
og efterbehandlingsplaner og VVM-ansøgning er desuden indgået i 
sagsbehandlingen. 
 
Der er udover de ovennævnte ikke konstateret yderligere forhold, der 
giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende 
vægt i afvejningen efter råstofloven. 

F.2. Konklusion 

Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i 
øvrigt skal varetages gennem råstofloven, kan Region Midtjylland 
imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår. 
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G. Grundlag for tilladelsen 

G.1. Ansøgningens indhold 

 Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 3. november 2020. 
 Ansøgningen angår ejendommen matr.nr. 557m Viborg Markjorder, Viborg 

Kommune. 
 

 
 
 Det ansøgte indvindingsområde udgør 12 ha af ejendommen og er vist 

ovenfor. 
 Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 300.000 m3 

lossepladsgas. 
 Der søges om tilladelse til indvinding i perioden fra 1. januar 2021 indtil 

31. december 2040.   
 Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med 

indvindingen:  
a. pumpe  

 Ønskede tilladte driftstidspunkter er hele døgnet. 
 Forventet støjniveau angives til 55dB(A) ved nærmeste bolig. Der 

planlægges ikke støjdæmpende foranstaltninger da gassen selv siver op til 
pumpen, som står i en værkstedsbygning.  

 Det oplyses, at der ikke er boringer/brønde inden for 300 meter. 
 Tingbogsattest er ikke medsendt. 
 Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af 

indvinding af lossepladsgas gennem de seneste 30 år 
 Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Kirkebækvej med 

overkørsel til Kirkebækvej. 
 Arealerne planlægges efterbehandlet til losseplads.  
 Kortbilag 1 i 1: 25.000 benævnt “oversigtskort”, udført af Viborg 

Kommune, og dateret 26.oktober 2020.  
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 Ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven af 2. 
november 2020 

G.2. Høringssvar 

Ansøgningsmaterialet har ikke været i høring da der er tale om en 
fortsættelse af en igangværende indvinding af lossepladsgas på det 
samme areal, som der har været indvundet på i de foregående ca. 30 
år.  
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H. Offentliggørelse og klagevejledning 

Offentliggørelse 

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 4. januar 
2021 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk. 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagen skal indgives inden 1. februar 2021. 
 
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.  

Klagefrist 

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. 

H.1. Råstofafgørelsen8 

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen stiles 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region 
Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 

 
8 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen9 
og i henhold til indsatsbekendtgørelsen10 kan ligeledes påklages efter 
klagereglerne i råstofloven. 
 
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til 
Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver 
anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang. 
 
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 

H.2. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven11 

Afgørelsen kan, jf. miljøvurderingslovens kap. 18, påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor). Klagen 
stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region 
Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for 
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 
andet. 

Klageberettigede 

 
9 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter 
10 BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer 
for vandområdedistrikter. 
11 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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 Miljø- og Fødevareministeren 
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et 

nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 
medlemmer 
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I. Orientering 
Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til: 
 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Viborg Kommune, viborg@viborg.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 DN lokalafdelingen, dnviborg-sager@dn.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk 
 DOF lokalafdelingen, viborg@dof.dk 
 Friluftsrådet, midtvestjylland@friluftsraadet.dk 

J. Bilag 
A. Kortrids over det tilladte indvindingsområde 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dof@dof.dk

