
Damolin A/S,  
Dansk Moler Industri 
Kønsborgvej 9 
7884 Fur 
 
 

 
Den 21. juli 2010 

 
 
 
 
 
Tilladelse til forsat indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nr. 
104f Fur Præstegård, Fur. 
”Hestegården”. 
 
Afgørelse 
 
Skive kommune giver herved tilladelse til at indvinde op til 20.000 m3 moler 
årligt på det areal af ejendommen, der er vist med prik-skravering på 
vedhæftede bilag 1. 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 7 i Råstofloven, lov nr. 950 af 24/09 
2009. 
 
Skive kommune har afgjort, at det ansøgte ikke forudsætter udarbejdelse af 
kommuneplanretningslinier ledsaget af en VVM-redegørelse. 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1335 af 6. december 2006 om VVM. 
 
Vilkår for indvindingen 
 
For tilladelsen gælder følgende vilkår efter råstofloven 
 

1. Tilladelsen gælder fra den 1. april 2013 og indtil 31. december 2021. 
 
2. Virksomheden må kun være i drift på hverdage, mandag til fredag kl. 

06:00 – 17:30 og lørdage fra 06:00 - 14:00. 
 

3. Støjbidraget fra virksomheden, angivet som det ækvivalente, 
korrigerede lydniveau i dB(A) må ved omliggende beboelser ikke 
overskride 55 dB(A) og ved den nærliggende campingplads og 
lejrskole 45 dB(A).  
 
Såfremt det skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden kræve 
foretaget målinger/beregninger af støjniveauet, dog maksimalt 1 
gang pr. år, såfremt støjvilkåret er overholdt. 
 
Målingerne/beregningerne skal udføres af en autoriseret 
måleinstitution, og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
Vejledninger nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra 
virksomheder. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk Forvaltning 
Miljøafdelingen 

 
Kirke Alle 1 

7860 Spøttrup 
 Tlf: 9915 5500 
Fax:9915 6205 

CVR-nr.:  29189579 
tek@skivekommune.dk 

www.skive.dk 
  

Reference.: 779-2009-147312 
147649 

 
Henvendelse til: 

Henrik Bang-Andersen  
Direkte tlf. 9915 6808 

heba@skivekommune.dk 
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4. Tankanlæg til opbevaring af olie (drivmidler) skal etableres i 

overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 259 af 23/03 2010. Bek. om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
Tankanlægget skal være aflåst og være indrettet således at eventuelt 
spild ved påfyldning og tankning opsamles. 

 
5. Virksomhedens affald (herunder olieaffald) skal opbevares og 

bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljø- og 
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13/01 2010 om affald, og 
gældende affaldsregulativer i Skive Kommune. 

 
6. Fritliggende bunker af støvende materialer og støvende arealer skal 

om nødvendigt oversprøjtes med støvdæmpende midler eller på 
anden måde forhindres i at give anledning til støvgener uden for 
virksomhedens areal. 

 
7. Der må graves til en dybde af op til 15 meter under eksisterende 

terræn, dog ikke nærmere end 1 meter over højeste 
grundvandsstand. 

 
8. Senere etablering af behandlingsanlæg ud over, hvad der er nævnt i 

ansøgningen, skal forelægges Skive kommune til godkendelse. 
 
9. Tilladelsens indehaver skal tilrettelægge og udføre udnyttelsen, 

herunder såvel gravearbejdet som materialeoplægning m.v. samt 
efterbehandlings- og planeringsarbejder efter en plan godkendt af 
kommunen. 

 
Planen skal indsendes til godkendelse senest 4 uger inden 
råstofindvindingen ønskes påbegyndt. 

 
Inden der foretages væsentlige ændringer i gravningens 
tilrettelæggelse, skal der være fremsendt en revideret plan til 
godkendelse, se vilkår 12. 

 
10. Indvinderen skal skriftligt give meddelelse til Skive kommune og 

Skat, når råstofindvindingen påbegyndes. 
 
11. Arealet skal umiddelbart efter gravningsarbejdets afslutning ryddes 

for alle bygninger og installationer samt renses for affald og lignende. 
 
12. Med mindre der er truffet særlige bestemmelser om arealets 

efterbehandling, skal dette efterbehandles til landbrugsdrift. 
 

Med henblik herpå skal overjord og muld henlægges i depot på 
indvindingsarealet og tilbageføres de retablerede arealer i et jævnt 
lag. Overjord og muld må således ikke fjernes fra ejendommen. 
 
Der må ikke opbevares eller deponeres bygningsaffald eller andet 
affald på indvindingsarealet. 
 
På ejendommen må der i forbindelse med indvinding af råstoffer, 
udførelse af efterbehandling og efterfølgende arealanvendelse kun 
modtages jord til opfyldning udefra, såfremt der er givet særlig 
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dispensation hertil, jf. § 52 i lov nr. 1427 af 04/12 2009. Lov om 
forurenet jord (Jordforureningsloven). 
 
Det tidligere Viborg Amt har den 13. april 2000 meddelt: 
 

Tilladelse til at tilføre rent jordfyld i form af overjord, sten og 
sandkiler samt brokket og ”urent” moler mellem følgende 
molergrave på følgende matr.nr..: 
 

- Molergrav Stendal på midtøen – matr.nr. 32m, 32n og 
32s. 

- Molergrav Manhøje – matr.nr. 107a, 108g, 114e og 
115a. 

- Molergrav Hestegården – matr.nr. 104f. 
 
 
J.nr. 8-76-6-783-2-97/4243 

 
Disse tilladelser er fortsat gældende. 
 

13. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan kommunen på 
et hvilket som helst tidspunkt under som efter gravningens afslutning 
forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således 
at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. Eventuelle 
skelhegn skal genplantes i nyt niveau. 

 
14. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne have sådanne 

anlæg, at de ikke frembyder fare for udskridning.  
 

Efterbehandlingen forgår så løbende som muligt. Visse skråninger 
planeres, således at der opnås en jævn overgang til det omgivende 
terræn. Andre skrænter med geologisk interessante profiler lades 
uberørt. Beplantningen på skråninger bliver kratholme af danske 
buske og træer af forskellig størrelse med vintereg som hovedtræ og 
placeret således, at de meget markante molervægge med tiden vil 
blive godt slørede – især set fra Manhøjene. 

 
15. Gravning må ikke foretages nærmere end 5 m mod naboejendomme 

og udlagte veje, med mindre dette sker som led i sammengravning af 
skelområde, jf. foranstående vilkår. Er der udlagt byggelinjer langs 
offentlige veje skal disse overholdes ved råstofindvindingen. 
Endvidere henvises til § 101 i lov om offentlige veje, lov nr. 893 af 
09/09 2009. 

 
16. Efterbehandlings- og planeringsarbejder skal påbegyndes og 

gennemføres kontinuerligt og så tidligt, som det under hensyn til 
virksomhedens drift er praktisk muligt og skal være afsluttet inden 
tilladelsen udløber. 

 
17. 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. 
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18. Efterbehandlingsarbejderne kan for brugerens og ejerens regning 
udføres af det offentlige, hvis de ikke udføres rettidigt eller i 
overensstemmelse med vilkårene for efterbehandlingen. 

 
19. Efterbehandlingsarbejderne kan ligeledes udføres af det offentlige for 

brugerens og ejerens regning, såfremt indvindingen afbrydes og ikke 
genoptages inden et halvt år, med mindre særlig aftale om en 
længere frist er truffet med kommunen. 

 
20. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, indtræder 

efterbehandlingsforpligtelserne omgående. 
 

21. For opfyldelsen af foranstående vilkår stiller tilladelsens indehaver 
over for kommunen en sikkerhed i form af depositum eller garanti fra 
pengeinstitut på kr. 325.600,00 ved indeks 162,80. Garantien skal 
være udformet således at denne årligt indeksreguleres pr. 1. april 
efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. 
Garantien reguleres efter det foregående års indeks for 4. kvartal. 

 
Garantiens størrelse er fastlagt ud fra, at der ikke anvendes mere 
end 2 ha til løbende råstofindvinding, og at resten af 
indvindingsarealet enten anvendes landbrugsmæssigt eller er 
efterbehandlet. Såfremt der anvendes et større eller mindre areal, 
kan spørgsmålet om sikkerhedens størrelse revurderes. 

 
Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive frigivet af kommunen, førend 
forannævnte efterbehandlingsarbejder er tilendebragt og godkendt. 
 

22. Tilladelsen giver ikke ret til at begynde indvindingen, før den 
krævede sikkerhed er stillet, og grave- og efterbehandlingsplan ifølge 
punkt 9 er godkendt. 

 
I tilladelsen meddelt af det tidligere Viborg Amt den 2. februar 1993 er 
der godkendt en grave- og efterbehandlingsplan. Det fremgår af denne 
godkendelse, at  
 
”Graveplan og gravning afspejler den uensartede geologiske opbygning af 
molerforekomsten og er inddelt i 4 etaper startende fra øst, hvorfra der 
graves videre mod nordvest i to etaper, inden sidste etape mod sydvest 
udnyttes. Centralt efterlades ubrugeligt molerskifer uberørt. 
 
Efterbehandlingen foregår så løbende som muligt. Visse skråninger 
planeres, således at der opnås en jævn overgang til det omgivende 
terræn. Andre skrænter med geologisk interessante profiler lades 
uberørt. Beplantningen på skråninger bliver kratholme af danske buske 
og træer af forskellig størrelse med vintereg som hovedtræ og placeret 
således, at de meget markante molervægge med tiden vil blive godt 
slørede – især set fra Manhøjene.  
 
Efterbehandlingen vil således være til dels landbrugsmæssig drift, dels til 
naturformål.” 
 
En deklaration indeholdende de i punkt 11 - 20 nævnte vilkår for 
efterbehandling vil efter klagefristens udløb blive tinglyst på 
ejendommen. Deklarationen skal i henhold til råstofloven tinglyses for 
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ejers regning. 
 
Sagens behandling 
 
Oplysninger 
Det fremgår af sagen: 
 

at ansøgeren er DAMOLIN, Dansk Moler Industri A/S, 
at ejendommen er en landbrugsejendom, 
at ejendommen matr. nr. 104f Fur Præstegård, Fur tilhører DAMOLIN, 

Dansk Moler Industri, Kønsborgvej 9, 7884 Fur, 
at der søges om genoptagelse af tidligere tilladelse af 2. februar 1993 til 

at indvinde moler, 
at der tidligere er givet tilladelse til indvinding af moler på ejendommen. 

Denne tidligere tilladelse udløb den 31. januar 2003, 
at Viborg Amt ved brev af 23/07-2003 har meddelt: ”Viborg Amt 

godkender hermed ønske om forlængelse af ret til råstofindvinding på 
matr.nr. 104f (tidligere 104a) Fur Præstegård, Fur i henhold til 
anmeldelse efter råstofloven og efter § 52a, stk. 2, i gældende lov 
om råstoffer.”, j.nr. 8-70-3-783-17-03, 

at indvindingsarealet udgør et areal på ca. 5 ha, 
at terræn koten er ca. 15-25 meter over havet, 
at et grundvandsspejl for et grundvandsmagasin ifølge kort fra 

Miljøcenter Ringkøbing Amt findes i kote ca. 10 meter over havet, 
at den planlagte gravedybde maximalt er til grundvandsspejlet, 
at indvindingen forventes afsluttet marts 2020, 
at den årlige produktion forventes at udgøre op til 20.000 m3, 
at materialerne skal anvendes til absorbenter og fyldstoffer, 
at der til indvindingen ønskes anvendt en gummihjulslæsser og en 

gravemaskine, 
at afstand til nærmeste beboelse vil være ca. 60 m, 
at til- og frakørsel sker ad eksisterende vej til Råkildevej, 
at arealet efter endt gravning vil blive efterbehandlet til 

landbrugsmæssig drift, 
at drifttiderne ønskes som mandag-fredag 06:00-17:30 og lørdag 

06:00-14:00, 
at der ønskes ikke mulighed for, at tilføre jord udefra til 

efterbehandlingen, 
at arealet er udlagt i Råstofplan 2008 som råstofindvindingsområde og 

matr.nr. 104f Fur Præstegård, Fur er i planen anført på liste over 
anmeldte rettigheder forlænget frem til 1. juli 2028. 

 
Vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger (VVM) 

Det ansøgte er med på bilag 2 i ”Bekendtgørelse om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør om lov om 
planlægning (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 
2006). Efter disse bestemmelser skal kommunen ved nyanlæg og ændringer 
af bestående anlæg foretage en screening for at afgøre om det ansøgte må 
kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Skive kommune har samlet vurderet, at det ansøgte omhandler uændret drift 
af en bestående virksomhed, og at de miljømæssige påvirkninger af 
omgivelserne vil være små. En tilladelse til det ansøgte forudsætter derfor 
ikke udarbejdelse af et kommuneplantillæg ledsaget af en VVM-redegørelse. 
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Andre forhold 
Opmærksomheden henledes på museumslovens § 27 og § 29, hvorefter fund 
af henholdsvis fortidsminder og usædvanlige naturhistoriske genstande gør, 
at arbejdet straks skal standses og anmeldes til kulturministeren eller det 
nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Museum 
Salling, Skive Museum, Arkæologisk skal kontaktes i sådanne tilfælde. 
 
Museum Salling har den 2. februar 2010 meddelt: 
 
Vedr. Genoptagelse af tidligere tilladelse 1993 – Hestegården 

”Museum Salling, Skive Museum, Arkæologisk afdeling modtog den 28. jan. 
2010 ovennævnte råstofsag på matr. 104f, Fur Præstegård, Fur sogn. 

Der er så vidt vides afrømmet muld over ca. 2/3 del af arealet, men der 
mangler den sidste tredjedel. Arealstørrelsen kendes ikke præcist og kan ikke 
opmåles i dette vejr. Måske ligger Damolin eller Skive kommune inde med 
arealstørrelsen?  

Der er i 1992 udført en mindre prøvegravning på arealet, og der fremkom 
ved den lejlighed spor af en stenbrolagt vej (sb. 184, Fur sogn). Der er 
endvidere kulturlag fra tragtbægerkultur umiddelbart nord for området.  

Der er ifølge oplysninger fra John Brinch Bertelsen, Fur Museum, i fundet 
1929 et stensat urnekammer i det sydlige hjørne af området (sb. 130, Fur 
sogn). Det betyder, at der kan ligge en hidtil ukendt gravhøj på området.  

Fur Museums indstilling i 1992 var, at området skulle undersøges før 
råstofgravningen blev igangsat.  

Det resterende område foreslås udsat for en ny prøvegravning, sådan at der 
kan blive taget stilling til, om der skal iværksættes en egentlig arkæologisk 
udgravning forud for indvindingen. Finansieringen af prøvegravningen 
afhænger af arealstørrelsen, idet prøvegravninger af arealer større end 5000 
m2 udføres på tilbud accepteret af råstofindvinder, mens arealer mindre end 
5000 m2 finansieres af museet. Museet foretager sig intet, før de økonomiske 
forhold er aftalt. ” 

 
En tilladelse efter råstofloven fortrænger ikke private rettigheder, som f.eks. 
udlagte private veje, ledningsservitutter og mastedeklarationer. 
 
Generelle bestemmelser 

• Resultater af boring m.v. efter råstoffer i jorden skal inden 3 
måneder efter udførelsen indberettes til GEUS (Geologiske 
Undersøgelser). Reglerne findes i bekendtgørelsen om udførelse og 
sløjfning af boringer og brønde på land (Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1000 af 26/07 2007). 

 
• Der skal årligt til Danmarks Statistik (via kommunen) gives 

oplysninger om indvindingsvirksomheden, bl.a. om art og mængde af 
de forekomster, der indvindes, og om anvendelsen heraf, ligeledes på 
særlige skemaer, som vil blive tilsendt indvinderen. 

 
• En tilladelse, der er meddelt i henhold til lovens § 7, stk. 1, 

bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er påbegyndt senest 3 år 
efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på 
hinanden følgende år. 
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• Råstofindvinding andre steder på ejendommen kræver ny tilladelse 

efter råstofloven. Udnyttelse af overjordsforekomster kræver 
ligeledes særskilt tilladelse efter råstofloven. 

 
• Såfremt en ejer eller en bruger ikke inden for en af kommunen 

fastsat frist opfylder vilkår for efterbehandling, kan 
tilsynsmyndigheden umiddelbart foretage det nødvendige på ejerens 
eller brugerens bekostning. 

 
• Kommunen fører tilsyn med indvindingen. 

 
• Såfremt det måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af 

råstoflovens § 1 og § 3, kan kommunalbestyrelsen på et senere 
tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af 
allerede stillede vilkår. 

 
• Såfremt der er givet indvindingstilladelse efter råstofloven, kræves 

der ikke tilladelse efter landbrugsloven til råstofindvinding på et 
landbrugspligtigt areal, jf. landbrugslovens § 11, nr. 1202 af 09/10 
2007. 

 
• Der skal betales råstofafgift i henhold til Skatteministeriets 

lovbekendtgørelse nr. 1165 af 27/11 2006 om afgift af affald og 
råstoffer. 

 
Klagevejledning m.v. 
 
Kommunalbestyrelsens afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt 
angår retlige spørgsmål) kan påklages til Naturklagenævnet.  
 
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver 
der i øvrigt har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, Danmarks 
Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. En eventuel klage 
skal sendes til Skive kommune, som sender klagen videre til 
klagemyndigheden sammen med sagens akter.  
 
Klage efter planloven (om VVM-spørgsmålet) skal dog sendes direkte til 
Naturklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klager, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. pr. selvstændig klage til naturklagenævnet.  
 
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er 
modtaget.  
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside 
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold 
i den indsendte klage. 
 
De får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

www.nkn.dk
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Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, med mindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før 
klagefristen er udløbet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 
måneder fra modtagelsen af dette brev. 
 
Bilag:  
 
Kortbilag 1 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Henrik Bang-Andersen 
Geolog 
 
 
 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
DAMOLIN, Dansk Moler Industri A/S – cvr. nr. 37 32 23 18 
SKAMOL A/S, Østergade 58, 7900 Nykøbing Mors 
Region Midtjylland, Jord og Råstoffer, lars.kristiansen@ru.rm.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø  
dn@dn.dk 
By- og Landskabsstyrelsen, blst@blst.dk 
Miljøcenter Ringkøbing, post@rin.mim.dk 
 
Museum Salling, Havnevej 14, 7800 Skive, inkk@museumsalling.dk   
 
Mogens Kurt Rolf Strate, Grønvej 2, Stenløse, 5260 Odense S  
Elke Wadskjær Mølgaard, Hindkjærvej 6, Anshede, 7884 Fur 
Helle Margrethe Rasmussen, Korskærvej 10. st. mf., 7000 Fredericia 
Trine Frømann, Skovbakken 26, 7800 Skive 
Esben Sejer Jeppesen, Tråen Trap 17, Debel, 7884 Fur 
Jens Andreas Jeppesen, Skovmøllevej 43, 8270 Højbjerg 
Fur Udviklingsselskab Aps, Anders Sørensensvej 19, Nederby, 7884 Fur  

mailto:lars.kristiansen@ru.rm.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:post@rin.mim.dk
mailto:inkk@museumsalling.dk
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Bilag 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortbilag til tilladelse til indvinding af moler på matr.nr. 104f Fur Præstegård, 
Fur.  
 
Tilladte gravearealer er vist med prik-skravering. 
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Bilag 1 – fortsat 
 

  Nøgledata 
Råstofgrav nr. 779-R21-116 
Råstofgrav navn Hestegården 
Ejer Dansk Moler Industri A/S 
CVR-nr. 37 32 23 18 
Gravning på matr.nr. 104f Fur Præstegård, Fur 
Ejendomsnr. 147649 
Råstoftype Moler 
Årlig tilladt indvundet 20.000 m3  
Tidsperiode  1. april 2013  til  31. december 2021 
    
Reference   
KMD-sags nr. 779-2009-147312 
Råstofplan  Råstofplan 2008, Region Midtjylland 
Fur-rapporten Molerindvinding på Fur, 1983 (ISBN 87-503-4607-5) 
Viborg Amt (e-arkiv) 8-70-32-783-2-92 

 


