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Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 12. 
januar 2031 

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

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 300.000 m3 sand, grus og sten samt 
3.000 m3 jord på de ca. 9.4 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.2. Miljøvurderingsloven2 
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 
udført en screening under hensyntagen til kriterierne i 
bekendtgørelsens bilag 6. Ved screeningen er projektets 
karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den 
potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet. 
 
På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet 
ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om 
udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsafgørelsen er 
vedlagt som bilag B.  
 

A.3. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen3 
Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge 
habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det 

 
1 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 
2 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter 



Side 6

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 F.2. 

B. Afgørelser fra andre myndigheder 
Der er ikke påkrævet tilladelser fra andre myndigheder i forbindelse 
med råstofindvindingen.  
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C. Vilkår for indvindingen 
I det efterfølgende defineres indvindingsområdet som det areal, som 
tilladelsen omfatter. Gravearealet defineres som det areal indenfor 
indvindingsområdet, hvor der må graves.  

C.1. Vilkår efter råstofloven 
1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er 
gældende i perioden fra (10 år fra offentliggørelse af tilladelsen). 
 
2. Der må højst indvindes 300.000 m3 råstoffer og 3.000 m3 jord pr. 
år. 
 
3. Råstoftilladelsen omfatter et areal på 13,2 ha, der fremgår af 
bilag A. Gravning skal ske i 2 etaper. 

Før indvindingen påbegyndes 

4. Råstofindvinding på matr. nr. 2x Stjær By, Stjær skal være 
afsluttet inden nærværende tilladelse tages i brug. 
 
5. Der skal stilles en sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om 
efterbehandling inden tilladelsen må benyttes. 
 
6. Der skal foreligge en grave-og efterbehandlingsplan, som er 
godkendt af Region Midtjylland. Gravningen og efterbehandlingen 
skal foregå i overensstemmelse med denne plan.  
 
7. Indvindingsområdets østlige grænse skal afsættes i marken i 
overensstemmelse med vilkår. Afmærkningen skal foretages af en 
landinspektørvirksomhed eller tilsvarende. Derefter skal der 
indsendes et måleblad med tilhørende koordinatfil til Region 
Midtjylland, hvor afmærkningspælenes placering er angivet. 
Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller 
dækkes med jord.  
 
8. Region Midtjylland skal have modtaget kopi af arbejdsinstruks fra 
ledningsejere vedrørende gravning i nærheden af 
højspændingskabler, indeholdende bl.a. aftalte gravegrænser og 
hældning på skråninger. Arbejdsinstruksen skal være underskrevet af 
indvinder.  
 
9. Gravegrænser i forhold til højspændingskabler skal være 
afgrænset tydeligt og holdbart, fx med pæle i en betonring.  
 
10. Der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse inden 
indvindingen påbegyndes.  
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11. Indvinder skal senest 14 dage før muldafrømning underrette 
Skanderborg Museum, med mindre andet er aftalt med museet. 
 
12. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland senest 14 dage 
inden indvindingens påbegyndelse. 

Godkendt materiel  

13. Regionen har godkendt anvendelse af 2 stk. gummigeder, 2 stk. 
flytbare tørsorteringsanlæg og 1 stk. entreprenørtank. Ændring i 
antal og type af materiel, herunder tanke, kan kun ske efter 
godkendelse fra Region Midtjylland. 

Driftstider 

14. Gummigeder, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun 
være i drift:  
- mandag til fredag kl. 7:00–16:00, dog ikke helligdage, 
- lørdag kl. 7:00–14:00, dog ikke helligdage. 
 
15. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor 
indvindingsområdet og arbejdsarealet, må kun foregå i tidsrummet:  
- mandag til fredag kl. 6:00–16:00, dog ikke helligdage. 
- lørdage 7:00-14:00, dog ikke helligdage. 

Kørsel i råstofgraven 

16. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være 
afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.  

Støj 

17. Udsendelse af ekstern støj fra råstofgraven med tilhørende 
maskiner og faste og mobile anlæg 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) 
 
18. I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioder accepteres 
der i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage et støjniveau på 60 dB(A). 
Arbejdet skal dog tilrettelægges således, at støjgener minimeres 
mest muligt. Regionen skal orienteres herom.  
 
19. 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 i råstofgraven er ændrede. 
Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland. 
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20. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at 
ovennævnte grænseværdier kan overholdes. 
 
21. Sorteringsanlæggene skal placeres i bunden af 
indvindingsområdet eller arbejdsarealet, sådan at gravefronten 
danner støjafskærmning for disse.   
 
22. Indvinding skal ske fra gravens bund og ske ved naturlig 
nedskridning (således at gravning ikke foregår i oprindelig terræn). 
 
23. Der skal etableres støjvolde som vist på kortet herunder. 
 
24. Støjvolden mod indvindingsområdets østlige skel skal senest 
etableres når indvinding påbegyndes i etape 2. Når arbejdet med 
etableringen af støjvolden er igangsat skal den være færdigetableret 
inden for 4 uger. 
 
25. Inden indvinding påbegyndes i etape 2 skal der foreligge en af 
regionen godkendt støjberegning. 
 

 
 
Kortet er fra ansøgers grav- og efterbehandlingsplan. 
Blå linje er indvindingsområdet.  
Orange er arbejdsarealet. 
Rød er støjvolde. 
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Gul er ca. placering af intern kørevej  
Blå cirkel er forventet startplacering af sorteringsanlæggene 
Når indvindingen påbegyndes er sorteringsanlæggene ca. placeret 
som vist på kortet. Når indvindingen bevæger sig igennem 
indvindingsområdet flyttes sorteringsanlæggene med.  
Graveetaperne og –retning er vist med sorte pile.  

Støv 

26. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for 
indvindingsområdet.  
 
27. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra 
interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. 
 
28. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til 
nærliggende beboelsesejendomme. 
 
29. Interne køreveje og materialebunker skal vandes i tørre perioder 
for at dæmpe støvgener. 
 
30. På interne køreveje må der ikke køres med en hastighed på over 
20 km/t. 

Graveafstande og begrænsninger 

31. Der må ikke inddrages areal, herunder afrømmes muld, nærmere 
naboskel end 5 meter, med mindre der foreligger en af regionen 
godkendt aftale om skelgennemgravning.  
 
32. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt 
tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og 
metode for indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland. 
 
33. Der må ikke graves med risiko for skred udenfor 
indvindingsområdet. 
 
34. Støjvolde og oplag af overjord skal placeres i en afstand til 
naboskel og vejskel på min. 3 meter. 
 
35. Der skal etableres en vold mod Jeksenvej på matr.nr. 8a Stjær 
By, Stjær. Volden skal placeres 3 meter fra vejskel. Mod vejen skal 
volden anlægges med en skråning ikke stejlere end 1:2.   
  
36. Tilstanden må ikke ændres nærmere end 3 meter fra digefod af 
det beskyttede dige, og herfra må der ikke graves stejlere end 1:2. 
Diget er vist på kortet herunder. 
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Det beskyttede dige er vist med orange.  
 
37. Oplandet til §3 sø mod syd må ikke bortgraves. Søen samt 
oplandet er vist på kortet herunder. Der må ikke graves stejlere end 
1:2 mod oplandet og søen for at undgå nedskridning. 
 
38. Ønsker indvinder at grave i oplandet til §3 søen skal Skanderborg 
Kommune kontaktes med henblik på at få tilladelse til dette. Region 
Midtjylland skal orienteres herom.    

 
Stiplet rød: Opland til §3 sø – må ikke bort graves.  
Blå: §3 sø 
 
39. Respektafstande og skråningshældninger i forbindelse med 
forsyningsledninger skal følge anvisninger fra ledningsejer. 
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40. Der må ikke graves under grundvandsspejl. Der må maksimalt 
graves ned til 1 meter over grundvandsspejlet.  
 
41. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer eller afledes 
spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse. 

Bevaring af geologiske profiler 

42. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i råstofgravens 
periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen 
forlange disse profiler bevaret, af undervisningsmæssige og 
videnskabelige grunde. 

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening 

43. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det 
samme og håndteres som forurenet jord. Regionen skal orienteres 
herom. 
 
44. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, 
f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan 
indebære risiko for forurening af jord og grundvand. 
 
45. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- 
og kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere 
eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være 
forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af 
beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb. 
 
46. Der må ikke etableres underjordiske olietanke indenfor 
gravearealet. 
 
47. Entreprenørtanke kan benyttes indenfor gravearealet, hvor der 
ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. 
Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres ved 
Jeksenvej 98, 8464 Galten. Tankene skal være godkendt efter 
gældende regler.  
 
48. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af 
materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmåtter eller 
anden sikring mod spild på jorden. Gummigederne skal så vidt muligt 
serviceres ved værkstedet Jeksenvej 98, 8468 Galten. 
 
49. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke 
forekommer oliedryp/-spild.  
 
50. Læssemaskiner og lign. skal senest ved arbejdstids ophør 
parkeres ved Jeksenvej 98, 8464 Galten. 
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Andre aktiviteter 

51. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder 
anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal 
bortskaffes fra indvindingsområdet. 
 
52. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller 
salgssted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. 
Tilførsel af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter 
godkendelse fra Region Midtjylland. 

Efterbehandling 

53. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet 
inden tilladelsens udløb.  
 
54. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal 
efterbehandling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke 
senere end tilladelsens udløb. 
  
55. Der skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål og sø, i 
overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region 
Midtjylland. 
 
56. Ved efterbehandlingen skal afstanden til indvindingsområdets 
grænse være mindst 3 meter. 
 
57. Skråninger skal efterbehandles med anlæg jf. den til enhver tid 
godkendte grave- og efterbehandlingsplan. Skråninger kan med 
fordel efterlades uden påføring af muld. 
 
58. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder 
eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, 
redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter 
endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.  
 
59. Ved efterbehandling til sø skal der etableres en lavvands- og 
sikkerhedszone med en hældning maks. 1:7 på anlæg fra 1 m over 
vandspejlet ned til 1,8 meters dybde (se nedenstående principskitse). 
Sikkerhedszone og brinker skal udføres uden brug af muld og 
overjord og kun med materialer, som stammer fra råstofgraven. 
Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. 
 
60. Der må ikke lægges muld eller beplantes indenfor 10 meter af 
søen. 
 
61. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede sø. 
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Principprofil for efterbehandlet søbred (kilde: Miljøministeriet4) 
 
62. På de efterbehandlede arealer må der ikke anvendes gødning og 
pesticider/sprøjtemidler. Forbuddet tinglyses på ejendommen for 
indvinders regning.   
  

 

 
4 Grave- og efterbehandlingsplaner, Råstofkontorets planlægningsserie nr. 2, 
Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, København 1982 
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D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven 

D.1. Råstofindvinding 
Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes 
andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt 
der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den 
pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. 
Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er 
modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte 
tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen.  

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. 

D.3. Tinglysning og sikkerhedsstillelse 
Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på 
ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene.   
Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.750 kr. I henhold til § 10, stk. 
6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens 
ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når 
tinglysningen er sket. 
 
Der skal stilles en garanti for opfyldelse af vilkårene om 
efterbehandling. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke 
tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen 
frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne 
efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis 
frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på 
delarealer. 

D.4. 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 
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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.5. 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.6. 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 
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. 
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D.7. Råstofafgift 
Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.  
Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal 
registreres ved SKAT, myndighed@skat.dk.  
Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af 
tilladelsen. 

D.8. 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. 

 

mailto:myndighed@skat.dk
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E. Generelle bestemmelser iht. anden lovgivning 

E.1. Kulturarv 
Hvis der under råstofindvindingen fremkommer fortidsminder, skal 
indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse 
foretages til Skanderborg Museum, Jernbanevej 9, 8660 
Skanderborg, info@skanderborgmuseum.dk, jf. museumslovens5 § 
29. 
 
Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det 
arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. 
museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at 
undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk 
undersøgelse jf. museumslovens § 27.  
Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes 
væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til 
nødvendig arkæologisk undersøgelse kunne betales af 
Kulturministeren jf. museumslovens § 27.  
En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at 
standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske 
levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en 
undersøgelse. 

E.2. 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. 

E.3. Dræn 
Jf. vandløbslovens6 bestemmelser må ingen afbryde eller ændre 
nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens 
tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således 
opretholdes under og efter råstofgravningen, med mindre der 
forinden ansøges hos kommunen om, og der meddeles 
reguleringstilladelse til den ønskede ændring. 
 
Interne dræn som ingen andre har interesse i, og samtidig heller ikke 
er vandforsyning til, eller leder vand fra §3-beskyttet natur, er ikke 
omfattet af ovenstående regler jf. vandløbsloven. 
 
 

 
5 LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven 
6 LBK nr. 127 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandløb 
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E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter 
Af artsfredningsbekendtgørelsens7 § 6 fremgår det, at: 

- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april-31. 
august. 

 
En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens 
bilag IV. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de 
forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil 
planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn. 
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. 
 
Region Midtjylland har vurderet, at der på tilladelsestidspunktet ikke 
er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes af tilladelsen. 

E.5. Beskyttelse af grundvand og søer 
Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i 
tilstanden af efterbehandlede søer og vandhuller, hvis areal er over 
100 m2 og uden afløb, uden dispensation fra kommunen.  
Der må således ikke:  

- udsættes fisk, krebs eller bløddyr, 
- fodres i og ved søen inden for en afstand af mindst 25 meter, 
- etableres tilløb eller afløb. 

E.6. Forsyningsledninger 
Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende 
forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed 
for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske 
anlæg"8, "Pas på gasledningerne. Tekniske forskrifter for arbejder i 
nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber 
og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet" udgivet af 
Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra 
ledningsejere. 

E.7. Stationære olietanke 
Olietankbekendtgørelsens9 krav og øvrige krav i olietankenes 
typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden 

 
7 BEK nr. 1466 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og 
plantearter og pleje af tilskadekommet vildt 
8 BEK nr. 1112 18/08/2016 Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af 
ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg 
9 BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og 
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
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inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er 
myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen. 

E.8. Affaldshåndtering 
Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. 
miljøbeskyttelseslovens10 §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til 
Skanderborg Kommunes affaldsregulativer. 

E.9. Tilførsel af jord til råstofgrave 
Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og 
tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens11 § 52 stk. 1. 
Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet jf. lovens § 52 
stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af 
jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven. 

 

 
10 LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om 
miljøbeskyttelse 
11 LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 
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F. Region Midtjyllands behandling af sagen 

F.1. Planforhold 

Råstofplan 

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde Stjær, 
omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret 
til indvinding af sand, grus og sten. 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. 
 
Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en 
råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes 
fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette 
eller taler afgørende imod det. 
 
Der bør ske gennemgravning af skel mellem indvindingsområder, der 
udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. 
 
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. 

Kommuneplan 

I Kommuneplan16 redegøres der for, at det er Region Midtjylland der 
kortlægger hvor i regionen der er råstoffer og fastlægger de områder, 
hvor der kan ske indvinding fra. Det fremgår desuden, at indenfor  
råstofgraveområder har råstofindvinding førsteprioritet. 
 
I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i 
indvindingsområdet: 
  

 Osd/nfi 
 Særlig værdifuldt landbrugsområde 
 Naturbeskyttelsesområde – (Potentielle 

naturbeskyttelsesinteresser) 
 Lavbundsareal 

 
Kommuneplanens retningslinjer for disse arealinteresser er inddraget 
i regionens vægtning efter råstofloven. 
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Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for 
den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. 
Råstofindvindingen er midlertidig og med de stillede vilkår for 
efterbehandling kan Skanderborg Kommunes arealinteresser 
tilgodeses. Tilladelsens øvrige vilkår er udarbejdet, så der i videst 
muligt omfang, tages hensyn til de ovenfornævnte udpegninger.  
 
I kommuneplanen er arbejdsarealet til råstofgraven desuden udlagt 
med følgende kommuneplanrammer: 33.L.01 der udpeger arealet til 
råstofindvinding af sand og grus.   

Lokalplan 

Lokalplan 3.Å1-03 Galten – Erhvervsområde – Grusgrav v/Stjær 
gælder for arbejdsarealet til råstofgraven. Lokalplanen fastlægger 
vejadgangen til råstofgravene i råstofgraveområde "Stjær". 
Vejadgangen sker via Kollens Møllevej til Randersvej. 

F.2. Miljømæssige forhold 

Grundvand og vandforsyning 

Arealet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) samt nitratfølsomt indsatsområde (NFI). Vandområdet er 
dkmj_1073_ks – og det beskrives at området indeholder terrænnært 
grundvand. Vandet har en god kemisk og kvalitativ tilstand. 
Miljømålet for vandområdet er at bibeholde denne tilstand.  
 
Arealet er ikke indvindingsopland.  
  
Selve råstofindvindingen er ikke til fare for grundvandet og områdets 
udpegning som OSD og NFI. Der må maksimalt graves ned til 1 
meter over det primære grundvandsspejlet. Se vilkår 40. 
 
Tankning og reparationer af gummigeder skal ske med brug af 
spildmåtte, og de skal ved arbejdstids ophør køres ud af områderne. 
Service af gummigederne skal så vidt muligt ske udenfor 
graveområdet. Se vilkår 48 og 50. 
 
Sorteringsanlægget står permanent i indvindingsområdet, som skal 
aflåses med bom uden for driftstiderne. Se vilkår 16. Risikoen for 
forurening består derfor i spild ved sorteringsanlægget, der kan ske 
ved tankning eller uheld. Spild ved tankning forebygges ved brug af 
spildmåtter. Se vilkår 48. 
 
Sker der uheld i driftstiden opdages det umiddelbart og håndteres. 
Sker der uheld eller hærværk uden for driftstiden vil spildet blive 
opdaget den næst kommende arbejdsdag og kan herefter håndteres. 
Se vilkår 43. 
 
Det er derfor Region Midtjyllands vurdering at der er en meget lille 
risiko for forurening af grundvandet ved den graveaktivitet der i 
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ansøgningen og grave- og efterbehandlingsplanen er beskrevet der 
vil være inden for gravearealet. 
 
Til sikring af den fremtidige drikkevandsressource på arealet, 
vurderer regionen, at det er nødvendigt at stille vilkår om, at der ikke 
må anvendes gødning eller pesticider efter afsluttet råstofindvinding 
(se vilkår 622). 
 
Ved råstofindvindingen vil der blive fjernet en stor del af den 
nuværende, ringe beskyttelse af grundvandet og dermed er der 
proportionalitet med at stille vilkåret om gødsknings- og 
pesticidforbud. 

Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen 

Den sydlige del af indvindingsområdet omkredser en §3 registreret 
sø. Sø ligger ikke indenfor indvindingsområdet. Skanderborg 
Kommune har sendt kortet herunder, der viser søens opland. 
Oplandet går ind over indvindingsområdet.  

Kortet viser §3 søen (blå) og dens opland (rødstiplet linje) 

Region Midtjylland vurderer at §3 søen ikke påvirkes, hvis oplandet til 
sø bibeholdes. Derfor er der i tilladelsen stillet vilkår om at oplandet 
ikke må bortgraves og at skrænterne mod søen og oplandet ikke må 
være stejlere end 1:2, for at hindre nedskridning. Ønsker indvinder at 
grave tættere på søen skal Skanderborg Kommune ansøges herom. 
Se vilkår 37 og 38. 

Natura 2000 

Nærmeste Natura 2000 habitatområde er Lillering skov, Stjær Skov, 
Tåstrup Sø og Tåstrup Mose nr. 232 som ligger ca. 2 km mod nord.  

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 232 er:  

Naturtyper: Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) 
Kalkoverdrev* (6210) Surt overdrev* (6230) Hængesæk (7140) 
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Kildevæld* (7220) Rigkær (7230) Bøg på muld (9130) Ege-blandskov 
(9160) Elle- og askeskov* (91E0)  

Arter: Sumpvindelsnegl (1016) Odder (1355) 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at sikre 
naturtilstanden i to skovområder - Lillering Skov og Stjær Stenskov, 
samt bevare en god vandkvalitet i Tåstrup Sø. 

Det vurderes, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Natura 2000 
området, pga. afstanden hertil. 
 
Bilag IV- og rødlistearter 

Arealet benyttes i dag til jordbrugsmæssige formål og det forventes, 
at der ikke lever beskyttede arter efter bilag IV eller rødlistearter på 
arealet. 

Der er ikke registreret nogen fund af arter på 
indvindingsområdet på http://naturdata.miljoeportal.dk/ 
 
Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at medføre 
direkte eller indirekte indvirkninger på nærmeste Natura 2000-
området 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. 
 
Der er stillet vilkår om at alle skråninger efterbehandles med anlæg 
jf. den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan. Se 
vilkår 7. I vilkåret står også at skråninger med fordel kan efterlades 
uden påføring af muld. Dette er for at fremme arealets fremtidige 
naturværdi. 

Forsyningsledninger 

Region Midtjylland har foretaget en forespørgsel i LER.dk, om der er 
interessenter på indvindingsområdet. På grundlag af LER-
forespørgslen er der oplysninger om at følgende ledningsejere kan 
have ledninger i indvindingsområdet:  
 

 TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, 
SVERIGE 

 TDC A/S 
 GLOBALCONNECT A/S 
 AURA FIBER A/S 
 Skanderborg kommune 
 Dinel A/S 
 Skanderborg Kommune (Verdo Teknik Gadelys) 
 Gl Hørning Vandværk A.m.b.A. 

 
På baggrund heraf har regionen stillet vilkår om afstand til 
forsyningsledningerne (vilkår 39). 
 

http://naturdata.miljoeportal.dk/
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Støj 

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra 
grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra 
virksomheder”, områdetype 3 - “Blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse, centerområder”. 
 
Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det 
åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra 
virksomheder er så lav som muligt og 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 støjvilkår for 
områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til oparbejdning og 
udlevering af råstoffers stedbundne karakter, og hensynet til en 
forventning om lavt støjniveau i det åbne land. 
Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for, at tilrettelægge 
driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00-14:00 kan 
bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis 
begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse. 
Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en 
forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne 
land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3. 
   
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 indenfor 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. 
 

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der 
planlægges benyttet, er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 
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7:00-16:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og 
læsning, herunder kørsel på indvindingsområdet fra kl. 6:00. Lørdag 
er den tilladte driftstid fastsat til 7:00-14:00 for alle anlæg. Der må 
dog ikke være aktivitet i råstofgraven på søn- og helligdage. Se vilkår 
14 og 15. 
 
Da råstofgravningen finder sted op til 34 meter under terræn og der 
etableres støjvolde omkring indvindingsområdet vurderer regionen at 
de vejledende støjgrænser kan overholdes inden for ovenstående 
tidsrum.  
Det vurderes dog at der skal laves støjberegning inden etape 2 
påbegyndes, for at sikre at støjgrænser overholdes. Her tænkes 
specielt i forhold til Randersvej 503. 
 
Ejendommen Randersvej 503 
I forbindelse med udlægningen af råstofgraveområdet i Råstofplanen 
2016 er der indlagt en bufferzone mod ejendommen Randersvej 503 
hvor der ikke må graves, hvilket yderligere vil sænke støjniveauet 
ved denne ejendomme.  
 

  
Kortet viser ejendommen Randersvej 503 og bufferzonen mod 
indvindingsområdet.  
 
Mod ejendommen Randersvej 501 etableres der ikke en støjvold 
langs det ene skel mod indvindingsområdet. Ejeren af ejendommen 
og indvinder har indgået en skriftlig aftale herom. 
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Kortet viser ejendommen Randersvej 501 og at der ikke etableres en 
stjøvold langs det ene skel mod indvindingsområdet.   
 
Regionen kan kræve at der udføres støjberegninger af aktiviteterne i 
råstofgraven, hvis dette vurderes nødvendigt for at vurdere om 
støjkravene overholdes. Regionen kan højest kræve en støjberegning 
om året. Se vilkår 19. 
 
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 udføres af et af Miljøstyrelsen 
akkrediteret firma. 

Støv 

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige 
støvgener, som fastsat i vilkår 26 og 27. Støvdæmpende 
foranstaltninger skal således være beskrevet i graveplanen.  
 
For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om vanding og 
hastighedsbegrænsning, se vilkår 29 og 30. Med disse vilkår 
forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støvgener 
uden for indvindingsområdet. 
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Kulturarv 

For at sikre, at det beskyttede dige langs den vestlige del af det 
sydlige skel mellem matr.nr. 8a og 15h samt 33 Stjær By, Stjær ikke 
påvirkes af råstofgravningen er der stillet vilkår om en graveafstand 
på 3 m til digets fod. Se vilkår 36. Afstanden gør det muligt for en 
maskine at køre mellem diget og skråningen til indvindingsområdet 
når indvindingsområdet skal efterbehandles. Det minimerer også 
risikoen for at der sker skader på diget i forbindelse med 
indvindingen. 
 
Der må ikke graves mod diget med en skråning stejlere end 1:2, så 
det sikres at diget ikke skrider ud. Se vilkår 36.  
 
For at sikre evt. emner af arkæologisk interesse er der stillet vilkår 
om, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse inden indvinding 
påbegyndes og at Skanderborg Museum underrettes senest 14 dage 
før muldafrømning. Se vilkår 10 og 11. 

Landskab 

Råstofindvindingen udgør en stor og permanent ændring af 
landskabet. I den landskabelige vurdering, ses der på landskabets 
tilstand som holdes op mod råstofressourcernes udnyttelse og det 
erhvervsmæssige hensyn. Områderne, hvor der indvindes råstoffer, 
er oftest intensivt drevne kulturlandskaber, med store flader af 
dyrkede marker med enkelte læhegn i blandt. Når råstofindvindingen 
er afsluttet, vil der blive udsigt ud over et område, som førhen lå på 
højde med eller højere end det omgivne landskab. Der bliver et 
menneskeskabt landskab, som vil give større topografiske 
variationer. Af hensyn til sammenhængen med det omgivende 
landskab har regionen derfor stillet vilkår 55-57 om efterbehandling. 

Færdsel i råstofgraven 

Færdsel i råstofgraven reguleres for at nedbringe gener fra støv og 
støj ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse 
og fastsættelse af støjgrænser. Se vilkår 14, 15 og 17. 
 
Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven 
skal være afspærret med aflåst bom eller lignende udenfor 
driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig 
færdsel i råstofgraven, henkastning af affald og risiko for tyveri af 
brændstof og materiel. Se vilkår 16. 

Andre forhold 

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af 
indvindingsområdet. Oplysninger fra VVM-anmeldelsen og 
høringssvar er desuden indgået i sagsbehandlingen.  
Der er udover de ovennævnte ikke konstateret yderligere forhold, der 
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giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges afgørende 
vægt i afvejningen efter råstofloven.  
 
Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med 
screeningen efter miljøvurderingsloven (se bilag B). 

F.3. Forhold til andre lovgivninger 
Der er ikke anden lovgivning der berører indvindingen som vil 
medføre tilladelser, dispensationer eller afslag. 

F.4. Graveafstande og periferiskråninger 
Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at 
indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på 
indvindingsområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at 
udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i 
uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven. 

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens 
periferiskråninger, bør tage udgangspunkt i de i ansøgningen angivne 
gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de 
virkelige forhold.   
 
For en simpel efterbehandling, hvor der planlægges efterbehandlet 
ved neddosning, skal gravegrænsen fastlægges som beskrevet på 
figuren herunder. 
 

 

5 m

Matrikelskel / 
indvindingsområdets 
afgrænsning
(vilkår 6)

Efterbehandlingsgrænse
(vilkår 56)

Gravegrænse 
(vilkår 31)

Gravedybde

Efterbehandlet skråning

Gravefront

3 m

Principskitse for efterbehandling ved neddosning 
 
I grave- og efterbehandlingsplanen er det beskrevet at 
graveskrænter efterlades naturligt. 
 
For at sikre de trafikale forhold på den offentlige vej Jeksenvej der 
ligger langs indvindingsområdets vestlige side er der stillet vilkår om 
at graveafstanden til vejskel min. skal være 5 meter og at der skal 
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etableres en vold langs med vejen beliggende på matr.nr. 8a Stjær 
By, Stjær. Se vilkår 31, 33 og 35. 

F.5. Vejforhold 
Indvinder har oplyst, at udkørsel vil ske til Kollens Møllevej og 
derefter til Randers vej. 
Vejadgangen er fastsat i Lokalplan 3.Å1-03, - Galten 
(Erhvervsområde – Grusgrav/ Stjær) der er gældende for en del af 
matr.nr. 8a Stjær By, Stjær. 
 
Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje 
(herunder støj og støv) reguleres af vejmyndighederne i samarbejde 
med politiet. 

F.6. Grave- og efterbehandlingsplan og sikkerhedsstillelse 
Grave- og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over, 
hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt 
hvordan der påtænkes at efterbehandle.  
 
På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen er 
graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i 
væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at 
indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er 
ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger 
meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.  
 
Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af 
ansøger. Graveplanen skal indeholde et kort med angivelse af: 

 volde 
 jorddepoter 
 stationære anlæg 
 parkeringsplads for mobile maskiner 
 startsted for indvindingen  
 opdeling i etaper  
 skråningsanlæg  
 graveafstande  
 indvindingsboringer indenfor 300 m fra indvindingsområdet 
 slambassin  
 adgangsvej  
 interne veje 
 bygninger, brovægt og mandskabsvogne  

 
Efterbehandlingsplanen skal tilgodese jordbrugsmæssige og 
biologiske interesser, anvise hvorledes vilkårene for efterbehandling 
forventes efterlevet og indeholde et kort med angivelse af: 

 skråningsanlæg 
 udlægning af muld 
 beplantning 
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 stier og veje 
 bygninger 
 søer 

 
Grave- og efterbehandlingsplanens hovedprincip er, at der 
efterbehandles til jordbrugsmæssige formål uden brug af pesticider 
og gødning samt til sø. 
 
Når indvindingen er færdig fjernes støjvoldene omkring råstofgraven. 
Normalt skubbes støjvoldene ud over periferiskråningerne ind mod 
indvindingsområdet. Herved kommer der lidt muld på skråninger, 
men de vil stort set blive holdt fri for muldjord.    
 
Indvinderen skal udarbejde en revideret grave- og 
efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentlig 
ændret.  
 
Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens 
forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Arbejdsarealet og 
indvindingsområdet skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål 
og sø. Beløbet er fastsat ud fra inddragelse af 13,2 ha. Beløbet for 
sikkerhedsstillelsen er fastsat til 2.300.00 kr. 
Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget,  
såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres  
væsentligt. 

F.7. Konklusion 
Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i 
øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, 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 28-01-2020 samt 

eftersendte oplysninger af 06-04-2020 og 28-09-2020. 
 Ansøgningen angår en del af ejendommen matr.nr. 8a Stjær by, Stjær, 

Skanderborg Kommune. 
 

 
 
 Det ansøgte indvindingsområde udgør 9,4 ha og arbejdsarealet 3,8 ha af 

ejendommen og er vist ovenfor. 
 Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 300.000 m3 

sand, grus og sten og 3.000m3 jord. Der graves ikke under 
grundvandsspejlet. 

 Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 2020 indtil 2030.  
 Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 56, ca. 40 

meter under terræn, 1 meter over grundvandsspejlet.  
 Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med 

indvindingen:  
a. 2 stk. gummihjulslæssere 
b. 2 stk. sorteringsanlæg 
c. 1 stk. entreprenørtank 
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 Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 120.000 liter pr. år. Der 
tankes fra værkstedet på matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær, Jeksenvej 98, 
Skanderborg. 

 Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 7:00-16:00 på hverdage, 
dog for udlevering og læsning fra kl. 6:00. Lørdag fra kl. 7:00-14:00. 

 Forventet støjniveau angives til 55 dBA ved nærmeste bolig på hverdage. 
Fra kl. 6:00-7:00 på hverdage dog ikke over 40 dBA. Der planlægges 
støjdæmpende foranstaltninger i form af gravefronten, støjvolde og 
placering af sorteringsanlæg i bunden af graven. 

 Der planlægges vanding af grusveje i tørre perioder som støvdæmpende 
foranstaltninger. Vandet hentes ved værkstedet Jeksenvej 98, 8464 
Galten.  

 Affald håndteres på værkstedet uden for indvindings- og arbejdsområdet. 
 Tingbogsattest af 03-02-2020. 
 Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af 

Råstofkortlægning ved Stjær Århus Amtskommune – Amtsarkitekt 
Kontoret Maj 1981. 

 Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Kollens Møllevej 
med overkørsel til Randersvej. 

 Arealerne planlægges efterbehandlet til jordbrugsmæssige formål og sø.  
 Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 06-04-2020 og rev. 

28-09-2020 , udarbejdet af Harald Røgen & Sønner A/S ) 
 Kortbilag 1 benævnt “ Oversigtskort, i 1:500, udført af  Harald Røgen & 

Sønner A/S , og dateret 28-01-2020.  
 Kortbilag 2 benævnt “ Grave- og efterbehandlingskort ”, udført af  Harald 

Røgen & Sønner A/S , og dateret 28-09-2020. 
 VVM-ansøgning af 28.01.2020  

G.2. Høringssvar 

Myndigheder, foreninger og øvrige parter 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i indledende høring i perioden 
03-02-2020 til 17-02-2020 til: 

 
Ejerne af Randersvej 503, 8464 Galten 
Ejerne af Jeksenvej 181, 8464 Galten 
Ejeren af Randersvej 501, 8464 Galten 
Ejerne af Jeksenvej 110, 8464 Galten 
Ejeren af Randersvej 505, 8464 Galten 
 
Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring i perioden 29-01-2020 
til 26-02-2020 til: 
 
Skanderborg Museum 
 
Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring i perioden 17-04-2020 
til 15-05-2020 til: 
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Skanderborg Kommune 
 
Høringen skete inden udarbejdelse af udkast til afgørelse om 
råstofindvinding. Bemærkningerne fra høringen er indgået i 
udarbejdelse af udkast til afgørelse. 
 
Efterfølgende har udkast til afgørelsen været sendt i høring til 
nedenstående i perioden 30-09-2020 til 29-10-2020.  
 
På baggrund af Skanderborg Kommunes og ejerne af Randersvej 503 
høringssvar blev et revideret udkast sendt i høring til nedenstående i 
perioden 19-11-2020 til 03-12-2020. 
 

 Ejerne af Randersvej 503, 8464 Galten 
 Ejerne af Jeksenvej 181, 8464 Galten 
 Ejeren af Randersvej 501, 8464 Galten 
 Ejerne af Jeksenvej 110, 8464 Galten 
 Ejeren af Randersvej 505, 8464 Galten 
 Naturstyrelsen   
 TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, 

SVERIGE 
 TDC A/S 
 GLOBALCONNECT A/S 
 AURA FIBER A/S 
 Skanderborg kommune 
 Dinel A/S 
 Skanderborg Kommune (Verdo Teknik Gadelys) 
 Gl Hørning Vandværk A.m.b.A. 
 Skanderborg Kommune 

 
Regionens bemærkninger til høringssvarene kan ses under afsnit F. 
 
Følgende bemærkninger er indkommet i forbindelse med 
høringsperioderne: 

Skanderborg Museums bemærkninger er indarbejdet i afsnit F Region 
Midtjyllands behandling af sagen. 

2. sep. 2020 - Høringssvar pr. mail fra Skanderborg Museum 
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Skanderborg Kommune 

Skanderborg Kommunes bemærkninger er indarbejdet i afsnit F 
Region Midtjyllands behandling af sagen. 

15. maj 2020 - Høringssvar pr. mail fra Skanderborg Kommune 
 
1. Udtalelse til ansøgningen:  
Af udkast til miljøvurderingsscreeningen fremgår det, at der graves 10 meter over 
vandspejl. I det øvrige materiale står der, at der forventes at graves til 1 meter over 
grundvandsspejlet!  
Dette bør præciseres. 
 
2. Bemærkninger til afgørelser efter lovgivning, hvor kommunen har 
kompetence:  
 
Se afsnit 4. – 6.  
 
3. Bemærkninger til efterbehandlingen og arealanvendelsen efter endt 
indvinding:  
 
Skanderborg Kommune er meget positiv i forhold til den fremsendte 
”Efterbehandlingsplan”. Specielt at noget af arealet vil blive sø, og at graveskrænter 
i gravegrænsen efterlades naturligt. Dette kan suppleres med, at vi har et ønske 
om, at efterbehandling til natur vil bidrage til mere bynær natur til Stjær By.  
 
Det fremgår ikke af efterbehandlingsplanen, hvorvidt der vil blive stillet krav om, 
at der ikke må anvendes pesticider og gødning på arealerne. Derudover fremgår 
det ikke af screeningsskemaet om brug af pesticider og gødning efter endt 
råstofgravning vurderes at udgøre en risiko. Skanderborg Kommune er af den 
opfattelse, at dette afhænger af en konkret vurdering af områdets sårbarhed, og at 
denne kan variere fra grusgrav til grusgrav.  
 
4. Afstandskrav til Jeksenvej og behovet for placering af en vold mod vejen:  
 
Vejlovens regler om afstand til offentlig vej skal overholdes (VL § 73). Det betyder 
at:  

 der ikke må graves nærmere skel mod vej end 3 meter  
 skråningsanlægget ikke må have større samlet hældning end 1:2 

(højdeforskel mellem kote ved skel og kote ved bund af skråning)  
 graves der dybere end 4,5 meter (målt fra kote ved skel til kote ved bund 

af skråning) skal der opstilles autoværn. Dette gælder dog ikke hvis 
skråningen har fald på 1:4, eller mindre. Autoværnet opstilles på egen 
grund og for ansøgers regning  

 
Byggelinjedispensation kan meddeles i forhold til ovenstående, når det er afklaret 
hvilken udformning der påtænkes - herunder om der skal etableres autoværn eller 
ej.  
 
5. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og afstandskrav til 
vandhullet mod syd:  
 
Der ligger et beskyttet vandhul mod syd, som omkranses af graveområdet på 3 
”sider”. Umiddelbart vurderes der at være stor risiko for afvanding af vandhullet, 
hvis der graves og terrænsænkes meget tæt på vandhullet, så eventuelle lokale 
naturlige lermembraner brydes, samtidig med at det topografiske opland og dræn, 
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som føder vandhullet, bortgraves (udtræk fra Scalgo viser, at vandhullet modtager 
vand fra græsarealet mod nordøst). Der er ikke i screeningsskemaet en vurdering 
af denne risiko.  
 
Ændringer i tilstanden af beskyttet natur kræver dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3, og dispensationspraksis er restriktiv. Det forhold, at 
arealet ligger i et udlagt råstofgraveområde, kan ikke i sig selv begrunde en 
dispensation fra forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3. 
 

Inden kommunen kan tage stilling til, om en dispensation er 
påkrævet og kan meddeles, vil vi meget gerne have oplysninger 
omkring vandhullet jf. ovenstående om, hvor vandhullet får vand fra 
og risikoen for afvanding.  

 
Det er ikke muligt at angive et afstandskrav til vandhullet på det foreliggende 
grundlag.  
 
6. Skal indvinder have en tilladelse for at vande grusveje med vand fra enten 
regnvandssøer i råstofgravene eller vandforsyningen ved værkstedet på 
matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær:  
 
Forhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen:  
Det fremgår af ansøgningen, at det vand der bruges til evt. støvdæmpning er vand 
der opsuges fra regnvandssøer i graven eller tappes fra værkstedets 
vandtilslutning. Det vil sige regnvand som alligevel falder i grusgraven eller rent 
vand fra vandforsyningen. Det vurderes, at det ikke kræver en §19 tilladelse at 
anvende det til støvdæmpning. 
 
Forhold til vandforsyningsloven:  
Ejendommen på matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær er tilsluttet Stjær vandværk. Vanding 
af grusveje med vand fra alment vandværk kræver ikke tilladelse efter 
vandforsyningsloven. Vandforsyningen er dog omfattet af standardregulativ for 
private vandforsyninger, hvor pkt. 3.2 beskriver forsyning af 
erhvervsvirksomheder. Indvinder skal afklare med Stjær Vandværk om og på 
hvilke vilkår, vandværket kan levere vand til vanding af grusveje. 
 
3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder  
Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til 
erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang. 
Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. 
Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 
Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større 
omfang eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer 
risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet 
hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den 
forbindelse, jf. også 6.4. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de 
vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster. 
 
Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse. Loven definerer 
ikke indvinding, men jf. ”Karnovs noter” til vandforsyningslovens § 18, må der ved 
indvinding forstås alle former for tilvejebringelse af vand, således at vandet 
nyttiggøres, selv om vandet derefter ledes tilbage til kilden. Indvinding af vand fra 
regnvandsøer kræver derfor en tilladelse efter vandforsyningslovens § 20. 
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7. Udtalelse til regionens screeningsudkast:  
 
De fleste forhold er beskrevet ovenfor – men vi har et par supplerende oplysninger 
og bemærkninger til afklaring. 
 
”Pkt. 12 Det ansøgte område ligger i OSD (område med særlig drikkevandsinteresser) 
og NFI (nitratfølsom indvindingsområde). Der findes to vandboringer (88.228 og 
88.1586) nær indvindingsområdet. Det forventes, at der graves mere end 10 meter 
over grundvandsspejlet. Risikoen for grundvandet består i risiko for spild og lækage 
af drivmidler og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage 
og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift og derfor blive opdaget umiddelbart, 
hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille. 
Gravemaskiner og entreprenørtanken køres ud af grusgraven ved arbejdstidsophør, 
og parkeres ved værkstedet på matr.nr. 15ac Stjær By, Stjær. Indvindingsområdet 
ligger omkring en §3 sø. Bunden af udgravningen vil komme til at ligge lavere end 
søen. Derfor vil der ikke ske en afstrømning fra råstofgraven til søen. Risikoen for 
forurening af grundvandet er ikke større i denne råstofgrav end i andre.”  
 
Det er Skanderborg Kommunes opfattelse, at VVM-screeningen, skal indeholde en 
vurdering af, hvorvidt virksomhedens drift udgør en risiko for grundvandet 
basseret på en konkret vurdering af områdets sårbarhed. Herunder en vurdering 
af om målsatte grundvandsforekomster påvirkes, jf. bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
  
”Pkt. 12 …. Indvindingsområdet ligger omkring en §3 sø…..”  
Der findes ingen målsatte eller beskyttede vandløb i området. Der er registret 
dræn i området med afvanding mod vest til skovslugt, hvor der dog ikke er 
registret vandløb, så det vurderes, at der kun temporært er vand i området. Hvis 
vandet bevares i søen, vurderes der ingen påvirkning på omkringliggende vandløb. 
Uanset om søen påvirkes eller ej, vurderes påvirkningen på vandløb ubetydelig. 
  
”Pkt. 19: Indvindingsområdet ligger omkring en §3 sø. Bunden af udgravningen vil 
komme til at ligge lavere end søen. Derfor vil der ikke ske en afstrømning fra 
råstofgraven til søen.”  
 
Kommunen er ikke umiddelbart enig i konklusionen. Der mangler en vurdering af 
risikoen for udtørring af vandhullet – hvad sker der med vandstanden, når hele det 
topografiske opland og evt. tilførende dræn forsvinder? (se i øvrigt afsnit 5.) 
 
”Pkt 24: Ved matr.nr. 8a's sydligskel findes et beskyttet dige. Det forventes ikke at 
indvindingen vil påvirke digets tilstand.”  
Kommunen efterspørger afstand til diget? 
  
”Pkt. 33 Landskabstræk inden for det ansøgte indvindingsområde er allerede præget 
af mange års råstofgravning.”  
Da der er tale om afgravning af et større område, er det vores vurdering at 
landskabets karakter ændres.  
For at kunne fortage en mere uddybende vurdering af påvirkning af landskab 
(historisk, kulturel og æstetisk), kan vi henvise til Kommuneplan 16 og 
Landskabsplanen. 
 
Støj og Støv:  
Regionen er myndighed vedr. støj- og støvforhold fra grusgravningen. Vi har læst 
Regionens vurdering af støj- og støvforhold i udkast til VVM-screening har 
bemærkninger hertil. 
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Pkt. 5: Det fremgår ikke af udkast til screening, om Regionen har vurderet på 
nødvendigheden af en støjvold over mod Randersvej 501. Dette mener vi der 
mangler i vurderingen. Ejendommen ligger kun lidt over 50 meter fra gravefeltet. 
 
Der er i udkastet skrevet, at ”støj bekæmpes med afskærmning af kilder, støjvolde, 
montering af gummisold. Ud fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave vurderes 
det, at støj i dagtimerne på 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste beboelse”. Hvis 
der er lavet støjberegninger/målinger, som der kan henvises til, bør dette nævnes.  
 
Regionen mangler at forholde sig til, om driften kan overholde den vejledende 
støjgrænse i natperioden, idet driften starter kl. 6.00.  
 
Ejendommen på Randersvej 503 får grusgravningsaktiviteter både mod nord og 
vest. Er der vurderet på betydningen af dette i forhold til støj kumulativt?  
 
Der er ikke oplysninger om, hvorvidt voldene skal beplantes? Er der ikke en risiko 
for, at voldene i sig selv kan give anledning til støvgener? I vurderingen er der ikke 
taget stilling til, at graveområdet rykker tættere på beboelse. Har det betydning for 
evt. støvgener?  
 
Landbrug og offentlighedens adgang til naturen:  
Udvidelse af grusgraven har ingen betydning i forhold til landbrugs drift.  
 
Hvis jorden tages helt ud af landbrugsdrift, skal Landbrugsstyrelsen godkende det.  
 
Der er ingen stier, eller lignende som påvirkes at udvidelse af gravområdet.  
 

26. juni 2020 - Høringssvar pr. mail fra Skanderborg Kommune 

 
Råstofindvindingstilladelse Stjær – matr. nr. 8a 
 
Med baggrund I din mail af 28. maj, hvor der er supplerende 
spørgsmål til  

·         Afstandskrav til Jeksenvej 
·         §3 vandhul 

har kommunen følgende bemærkninger: 
 
Afstandskrav til Jeksenvej: 
Vi kan acceptere at et autoværn erstattes af en jordvold, der holdes 
fuldt og helt på egen grund, med minimum anlæg 2 (1 meter i højden 
pr. 2 meter i bredden, eller fladere.) 
Alternativt kan volden etableres med højere skråning, forudsat at 
foden af skråningen ikke kommer nærmere kørebanekanten end 6 
meter. 
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Natur – vandhul  

 
 
Stjær: Graveområdet indgår i Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 
16 som potentiel natur, da området har stort potentiale som 
fremtidigt naturområde med fin sammenhæng til eksisterende 
naturområder. Under hensyntagen til landskabsinteresserne kan 
graveområdet eller dele heraf –efterbehandles til natur ved at 
henligge ubehandlede uden tilførsel af muldlag og ved at bevare evt. 
gravesøer. Råstofgrave vil kunne bidrage signifikant til FN’s 
verdensmål ”Livet på land”, såfremt de efterbehandles til 
næringsfattige naturområder, der vil kunne danne levested for mange 
sjældne arter. 
 
I syd enden af graveområdet ligger et § 3 beskyttet vandhul, hvor 
tilstanden ikke må ændres uden dispensation. Vandhullet er senest 
besigtiget 16. juni 2020 og naturtilstanden er ringe. Vandhullet er 
tilgroet med bredbladet dunhammer, bunden er dyndet og vandet er 
helt uigennemsigtigt. Vandhullets vandforsyning vurderes at være fra 
overfladevand. Der blev ikke fundet padder ved besigtigelsen og 
vandhullet vurderes ikke at udgøre et yngle- eller rasteområde for 
bilag IV-arten stor vandsalamander. Øvrige bilag IV-arter er ikke 
relevante i området. Der er to muligheder ifm. det konkrete 
råstofprojekt. 
 

1.    Man kan indrette graveområdet således at vandhullet ikke 
bliver påvirket. Dette kræver ikke § 3 dispensation, men det 
skal sikres at der opland nok til at graveprojektet ikke påvirker 
vandtilførslen til vandhullet 
 

2.    Man kan ansøge om at nedlægge vandhullet mod at etablere 
et erstatningsvandhul af dobbeltstørrelse eller to vandhuller af 
tilsvarende størrelse i nærområdet. Vandhullet/erne må gerne 
etableres i sammenhæng til anden natur og på et sted, hvor 
der ikke tilføres drænvand eller lignende vand af dårlig 
kvalitet. Skanderborg kommune er sindet at dispensere til 
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nedlæggelsen af vandhullet mod etablering af 
erstatningsvandhul. Erstatningsvandhullet skal være etableret 
før nedlæggelsen af det gamle vandhul og det nye vandhul 
kræver en landzonetilladelse. 

 
31. august 2020 - Møde ved Råstofgraveområde Stjær 
Deltagere: Skanderborg Kommune, ansøger og Region Midtjylland 
 
Mødet blev afholdt for at afklare, hvordan det kan sikres at der, i 
forbindelse med indvindingen, fortsat vil være opland nok til §3 søen 
syd for indvindingsområdet, sådan at denne ikke påvirkes af 
indvindingen. 
 
Skanderborg Kommune sendte efter mødet et kort til ansøger og 
Region Midtjylland der viser oplandet til §3 sø. Kortet er vist 
herunder. 

 
Stiplet rød: Opland til §3 sø – må ikke bort graves.  
Blå: §3 sø 
 
Skanderborg Kommunes høringssvar d. 27.10.2020: 

 
 Høringssvar vedrørende råstofindvinding Stjær Grusgrav 
matr. nr. 8a Stjær By, Stjær  
Region Midtjylland har den 30. september 2020 sendt tilladelse til 
råstofindvinding på matrikel nr. 8a Stjær By, Stjær i høring.  
Skanderborg Kommune har enkelte bemærkninger.  
Generelt:  
Vi bifalder, at Regionen stiller krav om, at der ikke må anvendes 
pesticider og gødning på hele det efterbehandlede areal. Disse tiltag 
bidrage til at beskytte grundvandet – og samtidig efterlades skrænter 
naturligt uden påført muld, hvilket samlet set styrker biodiversiteten i 
det omgivende landskab, og giver et væsentlig bidrag til, at 
naturindholdet ved vandhullet styrkes.  
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Grundvand:  
Det er fortsat vores opfattelse, at afgørelsen, skal indeholde en vurdering 
af, hvorvidt virksomhedens drift udgør en risiko for grundvandet 
basseret på en konkret vurdering af områdets sårbarhed.  
Derudover har vi følgende bemærkninger til udkastet:  
Af vilkår 12 fremgår, at Regionen har godkendt anvendelse af 1 
entreprenørtank og at ændring i antal og type af materiel herunder tanke 
kun kan ske efter godkendelse fra Regionen.  
Vilkår 43 omhandler brændstoftanke og øvrige kemikaliebeholdere. 
Skanderborg Kommune finder, at formuleringen af vilkårene skaber tvivl 
om, hvorvidt der må anbringes brændstoftanke og kemikaliebeholdere 
ud over den i vilkår 12 godkende entreprenørtank.  
Tilsvarende skaber det uklarhed, når der i vilkår 45 står, at 
entreprenørtanke senest ved arbejdstid ophør skal placeres ved 
Jeksenvej 98, mens der i vilkår 43 står at tanke og øvrige 
kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i 
bygninger med fast bund. Ydermere er det uklart hvad der i vilkår 43 
menes med "Alternativt skal der etableres godkendt afløb".  
Afsnit E.5 om beskyttelse af grundvand og søer omtaler ikke grundvand. 
 

Det fremgår af vilkår 53, at området bl.a. skal efterbehandles til en sø. 
Skanderborg Kommune undrer sig over, hvor vandet i søen skal komme 
fra, når der er stillet vilkår om, at der maksimalt må graves til 1 meter 
over grundvandsspejlet.  
Natur:  
Natur tager til efterretning, at regionen ikke på nuværende tidspunkt 
giver tilladelse til at grave inden for det beregnede vandopland til 
vandhullet, og at ansøger vil søge kommunen om dispensation, hvis der i 
fremtiden skal graves inden for oplandet. I givet fald vil en dispensation 
være betinget af en tinglyst deklaration om erstatningsvandhul(-ler) i 
forholdet 1:2.  
Planloven generelt:  
Vi vil bemærke, at råstofgrave er omfattet af regeringens ønske om at 
beskytte produktionserhverv, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 25 og 29.  
Det betyder at punkt 16 i screeningsskemaet (Bilag D) ikke er udfyldt 
korrekt.  
”Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner? ” Her bør det fremgå at projektet indebærer et behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer …. - Krydset bør flyttes til ”ja”.  
Planloven i det åbne land:  
I oplyser, at der skal etableres en støjvold i bufferzonen, hvis kommunen 
meddeler tilladelse hertil. Vi er ikke indstillet på at meddele 
landzonetilladelse til en støjvold, som er beliggende udenfor 
råstofgraveområdet af hensyn til præcedens. En sådan støjvold skal være 
indenfor området.  
Landskabelige interesser:  
Det er i screeningen, under punkt 36 beskrevet, at råstofgravningen vil 
påvirke landskabet uanset, hvordan der efterbehandles. Vi mangler en 
vurdering af, hvordan påvirkningen af landskabet vil være, og hvordan 
området vil hænge sammen med det omkringliggende landskab, hvor 
der ikke er gravet råstoffer - efter efterbehandlingen. De samme 
vurderinger mangler i selve afgørelsen i bilag B. Det er vores opfattelse, 
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at screeningen og screeningsafgørelsen skal indeholde en sådan 
vurdering.  
Virksomhedsmiljø:  
Vi har bemærkninger til vilkår 17 og 21. Det fremgår ikke af afgørelsen 
hvad begrundelsen er for disse vilkår. Hvorfor stilles der vilkår om 
støjvold? – er den nødvendig for, at støjgrænserne kan overholdes, og er 
der vurderet på, hvor lang og høj den skal være?  
Vi mangler ligeledes en begrundelse for, hvorfor virksomheden må støje 
mere i anlægs- og efterbehandlingsperioden?  
Vej og Trafik:  
Graves der dybere end 4,5 meter (målt fra kote ved skel til kote ved bund 
af skråning), skal der opstilles autoværn. Dette gælder dog ikke hvis 
skråningen har fald på 1:4 eller mindre. Autoværnet opstille på egen 
grund og for ansøgers regning.  
Byggelinjedispensation kan meddeles i forhold til ovenstående, når det 
er afklaret hvilke udformning der påtænkes. 

Skanderborg Kommunes høringssvar d. 10.12.2020: 

 
Høringssvar vedrørende råstofindvinding Stjær Grusgrav 
matr. nr. 8a Stjær By, Stjær  
Region Midtjylland har den 19. november 2020 sendt tilladelse til 
råstofindvinding på matrikel nr. 8a Stjær By, Stjær i høring.  
Generelt:  
Vi bifalder, at Regionen stiller krav om, at der ikke må anvendes 
pesticider og gødning på hele det efterbehandlede areal. Disse tiltag 
bidrage til at beskytte grundvandet – og samtidig efterlades skrænter 
naturligt uden påført muld, hvilket samlet set styrker biodiversiteten i 
det omgivende landskab, og giver et væsentlig bidrag til, at 
naturindholdet ved vandhullet styrkes.  
Skanderborg Kommune kvitterer for, at bemærkninger fra høringen 
den 30 september er inddraget i 2. udkast til tilladelse til 
råstofindvinding. Vi fasholder dog følgende bemærkninger fra 
høringen den 30. september, som ikke er indarbejdet i udkast til 
denne tilladelse:  
Grundvand:  
Det er fortsat vores opfattelse, at afgørelsen, skal indeholde en 
vurdering af, hvorvidt virksomhedens drift udgør en risiko for 
grundvandet basseret på en konkret vurdering af områdets 
sårbarhed.  
Derudover har vi følgende bemærkninger til udkastet:  
Af vilkår 12 fremgår, at Regionen har godkendt anvendelse af 1 
entreprenørtank og at ændring i antal og type af materiel herunder 
tanke kun kan ske efter godkendelse fra Regionen.  
Vilkår 43 omhandler brændstoftanke og øvrige kemikaliebeholdere. 
Skanderborg Kommune finder, at formuleringen af vilkårene skaber 
tvivl om, hvorvidt der må anbringes brændstoftanke og 
kemikaliebeholdere ud over den i vilkår 12 godkende 
entreprenørtank.  

Tilsvarende skaber det uklarhed, når der i vilkår 45 står, at 
entreprenørtanke senest ved arbejdstid ophør skal placeres ved 
Jeksenvej 98, mens der i vilkår 43 står at tanke og øvrige 
kemikaliebeholdere skal anbringes i aflåselige, lukkede containere 
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eller i bygninger med fast bund. Ydermere er det uklart hvad der i 
vilkår 43 menes med "Alternativt skal der etableres godkendt afløb". 

Afsnit E.5 om beskyttelse af grundvand og søer omtaler ikke 
grundvand.  
Det fremgår af vilkår 53, at området bl.a. skal efterbehandles til en 
sø. Skanderborg Kommune undrer sig over, hvor vandet i søen skal 
komme fra, når der er stillet vilkår om, at der maksimalt må graves 
til 1 meter over grundvandsspejlet.  
Landskabelige interesser:  
Af redegørelsen i tilladelsen fremgård det, at ”råstofområder oftest er 
intensivt drevne kulturlandskaber, med store flader af dyrkede 
marker med enkelte læhegn i blandt. Når råstofindvindingen er 
afsluttet, vil der blive udsigt ud over et område, som førhen lå på 
højde med eller højere end det omgivne landskab. Der bliver et 
menneskeskabt landskab, som vil give større topografiske 
variationer”.  
Regionen har ifølge vores opfattelse ikke forholdt sig til det konkrete 
landskab ved Stjær grusgrav, og hvordan råstofindvindingen vil 
påvirke landskabet på dette sted, hverken i indvindingsfasen eller 
efterfølgende efter efterbehandlingen. Der henvises i redegørelsen til 
vilkår 55-57. Disse vilkår indeholder ikke tiltag, der sikre de 
landskabelige værdier eller begrænser den landskabelige påvirkning.  
 
Vi har også et par supplerende oplysninger til sagen:  
Planloven:  
Skanderborg Kommune vil i forbindelse med den kommende 
kommuneplanrevision udlægge en konsekvenszone omkring 
råstofgraven, som medfører at der ikke kan etableres støjfølsom 
anvendelse inden for konsekvensområdet, såfremt det medfører 
drifts- eller udvidelsesbegrænsninger for grusgraven, jf. planlovens § 
11a, stk. 1 nr. 25 og 29.  
Det fremgår af udkastet til tilladelse, at Råstofplanens 
arealreservation er indarbejdet i Kommuneplan 2016-2018 
Skanderborg Kommune.  
Skanderborg Kommune kan oplyse, at råstofplanens arealreservation 
ikke er indarbejdet i Kommuneplan16, men der redegøres i 
Kommuneplan16 for, at det er Region Midtjylland, der kortlægger, 
hvor i regionen, der er råstoffer, og fastlægger de områder, hvor der 
kan ske indvinding fra. Det fremgår, at inden for råstofgraveområder 
har råstofindvinding første prioritet. Det vil sige, at Skanderborg 
Kommune ikke må planlægge eller tillade råstofgraveområderne 
anvendt til formål, der kan hindre fremtidig råstofindvinding. Region 
Midtjyllands Råstofplan 2012 er vedhæftet Kommuneplanen som pdf. 
Og der er link til Region Midtjyllands i foråret 2016 udsendte forslag 
til Råstofplan2016.  
Virksomhedsmiljø:  
I forbindelse med krav om støjberegning inden etape 2 påbegyndes, 
vil vi foreslå, at tilladelsen suppleres med et vilkår om, hvornår 
grænseværdierne anses for overholdt samt krav om, at virksomheden 
skal redegøre for, hvordan de vil nedbringe støjen i tilfælde af, at 
beregninger viser, at støjgrænserne ikke overholdes.  
I forbindelse med høringssvar fra naboer, er der indgivet et 
høringssvar vedrørende nedknusning af beton. Vi kan i den 
forbindelse oplyse at Skanderborg Kommune i 2015 har meddelt 
miljøgodkendelse til betonknusning. Miljøgodkendelsen er aldrig tage 
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i brug, hvorfor denne derfor er bortfaldet. Vi har besigtiget Jeksenvej 
98, 8464 Galten den 3. december 2020. Der var ikke beton på 
pladsen eller anlæg til betonknusning. Vi har ligeledes kontaktet 
Røgen og Sønner og talt med Henning Røgen, som bekræfter, at de 
ikke har betonknusning eller modtaget beton.  
Overfladevand:  
Hertil har vi lidt supplering til teksten under afsnit E.3. Dræn  
….Jf. vandløbslovens bestemmelser må ingen afbryde eller ændre 
nogen former for vandløb eller dræn, uden vandløbsmyndighedens 
tilladelse (Skanderborg Kommune). Funktionen af områdets 
drænsystemer skal således opretholdes under og efter 
råstofgravningen,og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske 
efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed, med mindre 
der forinden ansøges om, og der kan meddeles reguleringstilladelse 
til den ønskede ændring.  

Interne dræn som ingen andre har interesse i, og samtidig heller ikke 
er vandforsyning til, eller leder vand fra §3-beskyttet natur, er ikke 
omfattet af ovenstående regler jf. vandløbsloven. 

 

Randersvej 503, 8464 Galten (12. februar 2020) 

 
Anmodning om udsættelse af beslutning om tilladelse til 
råstofindvinding indtil regionens forestående gennemgang af 
Råstofplan 2016 foreligger 
 
Interessent: Ejer og beboer af naboejendommen Randersvej 503, 
8464 Galten. 
 
Den aktuelle ansøgning vedrører indvinding i et nyt område, der blev 
udlagt som graveområde i regionens Råstofplan 2016. Når der 
påbegyndes indvinding i det nye område vil stuehuset på vores 
ejendom blive omgivet af højtliggende grusgrav imod syd og vest, i 
tillæg til de eksisterende grusgrave imod nord. I mod øst grænser 
ejendommen op imod Randersvej hvor den tunge trafik til og fra 
grusgravene foregår. 
 
Regionen har netop bevilget 10 års forlængelse af gravetilladelse på 
områderne nord for vores beboelsesejendom, en udvidelse af 
graveområdet i mod syd og vest vil medføre at ejendom og 
beboere belastes af miljøgener i form af trafik, vibration, støj og støv 
relateret til råstofindvindingen i en omkreds på 360 grader. Se 
vedhæftede (bilag 1). 
 
Ved gennemgang af beslutningsgrundlaget for Råstofplan 2016 
fremgår at disse konsekvenser af en udvidelse ikke er klart belyst. 
Mener derfor det er relevant at beslutningen revurderes i regionens 
forestående gennemgang af Råstofplan 2016 jævnfør råstoflovens 
§6a stk. 7. 
 
Anmoder derfor om, at beslutning om gravetilladelse udskydes til 
regionens gennemgang af Råstofplan 2016 foreligger, og at 
konsekvenser af samtidige gravetilladelser rundt om ejendommen 
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Randersvej 503, 8464 Galten belyses i det materiale, der i den 
anledning sendes til offentlig høring og udgør en del af 
beslutningsgrundlaget. 
 
Vedhæftet: 

Bilag 1 - Oversigtskort - Råstofplan 2016 - Miljøbelastning af 
Randersvej 503, 8464 Galten 

 

  
Region Midtjyllands bemærkninger til anmodningen 
Da der foreligger en gældende råstofplan (Råstofplan 2016) må 
Region Midtjylland ikke udskyde behandlingen af en graveansøgning 
til en ny råstofplan foreligger. 
 
De kumulative forhold omkring ejendommen, at der i forvejen ligger 
en råstofgrav og en vej ved ejendommen, er behandlet i Region 
Midtjyllands miljøscreening af ansøgning om gravetilladelse på matr. 
nr. 8a Stjær by, Stjær. 
 
 
Bemærkninger til ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - 
Udvidelse inden for Graveområde Stjær ved Jeksenvej 
 
Interessent: Ejer og beboer af naboejendommen Randersvej 503, 
8464 Galten. 
 
Den aktuelle ansøgning vedrører indvinding i et nyt område, der blev 
udlagt som graveområde i regionens Råstofplan 2016. Når der 
påbegyndes indvinding i det nye område vil stuehuset på vores 
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ejendom blive omgivet af højtliggende grusgrav imod syd og vest, i 
tillæg til de eksisterende grusgrave imod nord. I mod øst grænser 
ejendommen op imod Randersvej hvor den tunge trafik til og fra 
grusgravene foregår. 
 
Regionen har netop bevilget 10 års forlængelse af gravetilladelse på 
områderne nord for vores beboelsesejendom, en udvidelse af 
graveområdet i mod syd og vest vil medføre at ejendom og 
beboere belastes af miljøgener i form af tung trafik, vibration, støj og 
støv relateret til råstofindvindingen i en omkreds på 360 grader. Se 
vedhæftede (bilag 1). 
 
Dette har ikke været ordentligt belyst i beslutningsgrundlaget for 
Råstofplan 2016 og vi har i særskilt skrivelse anmodet regionen om 
at udsætte beslutning om gravetilladelse til efter regionens 
forestående gennemgang, offentlig høring og eventuelle revision af 
Råstofplan 2016. 
 
Ifølge Råstoflovens §1 og §3 skal plan for råstofindvinding baseres på 
en samlet interesseafvejning, hvor der lægges vægt på miljøhensyn, 
og i fgl. §10 skal en tilladelse til inddrivning af råstoffer indeholde 
vilkår der begrænser de miljømæssige gener. 
 
Vores interesser er ikke tillagt stor vægt i Råstofplan 2016 og den 
totale miljømæssige belastning af vores ejendom er meget 
omfattende. Vi finder at dette forhold skærper regionens forpligtelse 
til at sikre minimering af de negative miljømæssige konsekvenser 
som udvidet tilladelse til råstofindvinding vil have på vores ejendom 
og dens beboere. 
 
Hvis sagen ender med at regionen beslutter at udstede 
gravetilladelse, mener vi at vilkår herfor skal være klare og 
forpligtende for ansøgeren. Det er vores overbevisning at de vilkår, 
der har til formål at reducere miljøbelastningen på vores ejendom og 
beboere, bedst formuleres på 
grundlag af faglig indsigt og dialog mellem parterne. Håber at 
regionen vil tage initiativ til dette i givet fald. 
 
Vedhæftet: 
Bilag 1 - Oversigtskort - Råstofplan 2016 - Miljøbelastning af 
Randersvej 503, 8464 Galten 
Bilag 2 - Oversigtskort - Niveaukurver og Højdeangivelser 
Bilag 3 - Nyt Graveområde set fra Beboelsesejendom Randersvej 503 
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Bilag 5 - Forslag til Særlige Vilkår for Gravetilladelse 
Trafik 
Til og frakørsel fra graveområdet til offentlig vej skal ske via 
eksisterende interne vejnet, dvs via eksisterende forbindelser fra 
graveområdet til Kollens Møllevej og Jeksenvej. 
 
Tider for Aktivitet 
Grave og sorterings aktivitet: 7-17 på hverdage 
Af- og pålæsning: 6-18 på hverdage 
 
Placering af Sorteringsanlæg mm. 
Under overflade niveau og ikke højere end 80 meter over havet som 
er bunden i de eksisterende grusgrave. 
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Reduktion af Støj og Støv fra Maskiner og Processer 
Evt særlige krav til kørselsveje, belægninger, tomgangskørsel, 
støjreducerende tiltag omkring maskiner mm. 
 
Grave- og efterbehandlingsplan 
Der skal foreligge en detaljeret grave- og efterbehandlingsplan der 
dokumenterer at hensynet til miljøbelastningen for naboejendommen 
er tilgodeset 
 
Jordvold - Afskærmning i mod Støv og Støj 
Inden for grænsen af det nye graveområde skal der ind imod 
ejendommen Randersvej 503 etableres en støjvold på til 110 meter 
over havet med 2:1 hældning og omfatte dræning.  
Begrundelse: Det nye graveområde er højt beliggende op til 110 
meter over havet - stuehuset på Randersvej 503 ligger i 95 meter 
(Bilag 2+3).  
Graveområdet er beliggende vest for stuehuset så miljøgenerne 
forværres pga den fremhærskende vestlige vindretning. Støj 
Udbredning foregår kurveformet så støjværn skal placeres tættest 
muligt på kilden (Bilag 5). Der er tidligere etableret en støjvold op til 
grusgraven imod nord der når 110 meter over havet, og er op til 15 
meter høj med en hældning på 2:1 (Bilag 2) 
 
Jordvold - Tidspunkt og Varighed for Anlægsarbejdet 
Ovenstående jordvold skal anlægges før gravearbejdet i det nye 
område påbegyndes. Tidspunkt for anlæggelse skal meddeles 
regionen og anlæg skal være tilendebragt senest 4 uger efter anlæg 
påbegyndes. 
 
Jordvold - Beplantning og vedligehold 
Der skal foreligge en af regionen godkendt plan for beplantning og 
vedligehold af markareal og jordvold grænsende ind imod 
ejendommen Randersvej 503. 
 
Gravedybde 
Der skal sættes grænser for gravedybde mhp sikring af grundvand og 
vandkvalitet fra boringer i området. 
 
Randersvej 503 (28.10.2020) 
 
Høringssvar til udkast til gravetilladelse på matrikel 
nr. 8a, Stjær. 
Interessent 
Ejer og beboer af naboejendommen Randersvej 503, 8464 Galten, matrikel 
nr. 13i, Stjær 
 
Vi har fuld forståelse for nødvendigheden af råstofindvinding og mangeårig 
accept af grave aktivitet i vores nærområde. Råstofloven forpligter Region 
Midtjylland til at afbøde de negative miljømæssige konsekvenser for 
beboere i området og det vedkender regionsrådet sig i Råstofplan 2016. I 
kontrast hertil står forvaltningens usaglige og ensidige tilgang i denne sag 
hvor al råstofindvinding i området centreres om ejendommen Randersvej 
503. Der er lagt urigtige oplysninger til grund for vurdering af den 
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miljøbelastningen i området, der foreligger ingen vurdering de miljøgener 
beboerne på Randersvej 503 oplever ved samling af aktiviteten, 
og der planlægges ingen virksomme afbødende foranstaltninger. 
Idet vi antager at regionsrådet ønsker at efterleve Råstoflov og 
Råstofplaner, håber vi at nærværende høringssvar kan anspore en saglig 
sagsbehandling og balanceret beslutningstagning i forvaltningen. 
I vores høringssvar har vi kommenteret disse forhold 
● Fejlagtig oplysning om aftale vedr. støjvold - Der eksisterer ikke en 
aftale 
● Fejl i miljøscreening - Grave aktivitet underestimeret mere end 50% 
● Fejl i miljøscreening - Betonknusning og deponering ikke medregnet 
● Fejl i miljøscreening - Samlet miljøbelastning på Randersvej 503 ikke 
beskrevet 
● Afbødning af miljøgener - Trafikregulering på offentlig vej ikke forfulgt 
● Afbødning af miljøgener - Forsøg på at omgå besluting om bufferzone i 
Råstofplan 2016 
● Afbødning af miljøgener - Gravefront ikke effektiv barriere for støj og 
støv 
● Afbødning af miljøgener - Lav jordvold er uvirksom barriere imod støj 
og støv 
● Afbødning af miljøgener - For sen opførsel af barriere imod støj og støv 
● Afbødning af miljøgener - Drifts tidspunkter, miljøbelastning flyttes til 
beboernes fritid 
● Ansøgers misligholdelse af tidligere gravetilladelse - Manglende 
reetablering efter 3 år 
● Regionens utilstrækkelige tilsyn - Sikkerhedsbrist og manglende 
reetablering. 
 
Fejlagtig oplysning om aftale vedr. støjvold - Der eksisterer ikke en 
aftale 
Det anføres i udkast til grave og efterbehandlingsplan udarbejdet af 
ansøger, at der foreligger skriftlig aftale med ejerne af matrikel nr. 13i, 
Randersvej 503, om ikke at opføre støjvold imod denne ejendom. Det er 
antageligt en skrive fejl. 
For en ordens skyld fastslås, at ejerne af matrikel nr. 13i ikke er blevet 
kontaktet af ansøger og at der ikke foreligger nogen aftaler om fravær af 
støjvold imod vores ejendom. 
Fejl i miljøscreening - Grave aktivitet underestimeret mere end 50% 
Det anføres at grave aktiviteten i området ikke stiger. Det er forkert. I 
perioden 2007-17 forelå gravetilladelser på ialt 525.000 ton per år (bilag 1-
2). For perioden 2019-29 foreligger allerede tilladelser på 625.000 ton per 
år (bilag 3-4). Nærværende udkast til gravetilladelse vil bringe den årlige 
indvinding op på 803.000 ton per år - altså en forøgelse på > 50% i forhold 
til 2017. 
Det er flere steder anført at man forventer at indvindingen på matrikel nr. 
2x og 3a ophører før udgravning påbegyndes i det aktuelle område. Det er 
imidlertid ikke anført som et vilkår i udkast til gravetilladelsen og 
entreprenørerne vil med henvisning til de udstedte gravetilladelser kunne 
fortsætte med 803.000 ton per år frem til 2029. 
Anbefaler at miljøscreening revideres så den er i overensstemmelse 
med de gravetilladelser regionen har udstedt og at den reviderede 
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miljøscreening danner grundlag for beslutnig om gravetilladelse og vilkår 
herfor. 
Fejl i miljøscreening - Betonknusning og deponering ikke 
medregnet 
Uden nabohøring eller orientering har Skanderborg givet tilladelse til 
opstilling af mobilt beton knusningsanlæg og deponering af bygningsaffald 
på matrikel nr. 13e, 8a og 2g (Bilag 5). Selve deponerings- og knusnings- 
aktiviteten er selvsagt miljøbelastende. Dertil kommer den øgede tunge 
transport. Det er i tilladelsen anført at transporten til og fra området via 
Randersvej ikke øges svarende til den nye aktivitet pga aktuel tom-trafik til 
området i forbindelse med afhentning af indvundne råstoffer. Det er 
forkert. Produktet fra den nye aktivitet med deponi og betonknusning skal 
transporteres væk fra området præcis ligesom de indvundne råstoffer. Da 
der ikke i forvejen er tom-transporter væk fra området, forøges den tunge 
transport netop svarende til aktiviteten. 
Anbefaler at miljøscreening revideres så den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold og at den reviderede miljøscreening danner 
grundlag for beslutnig om gravetilladelse og vilkår herfor. 
Fejl i miljøscreening - Samlet miljøbelastning på Randersvej 503 
ikke beskrevet 
I kommentar til vores høringssvar anfører forvaltningen at analyse af den 
kumulative miljøpåvirkning er indeholdt i miljøscreening for 
gravetilladelse matrikel nr. 8a (Bilag 6). Det er ikke tilfældet. Jævnfør 
ovenstående foreligger en fejlagtig vurdering af miljøbelastningen på 
området. Der er til gengæld ingen samlet beskrivelse af hvordan stuehuset 
ejendommen Randersvej 503 påvirkes, når al den eksisterende og øgede 
aktivitet centreres om netop denne ejendom. Det anføres fejlagtigt at 
ejendommen bliver omgivet af grusgarv på 2 sider når der vil 
være grusgrav nord, vest og syd for stuehuset på ejendommen, 3 af 4 
verdenshjørner. 
Miljøgener fra tung trafik på Randersvej øst for stuehuset, det 4. 
verdenshjørne, er ignoreret. 
Det postuleres at den kumulative miljøbelastningen på ejendommen ikke 
øges betydeligt, men der fremføres ingen saglige argumenter eller 
dokumentation for denne påstand. 
 
For reference består den kumulerede miljøbelastning af stuehuset på 
Randersvej 503 af 1) Råstofindvinding umiddelbart nord for stuehuset 
(Matrikel nr. 13e og 2g, 200.000 ton/år) , 2) Råstofindvinding yderligere 
nord herfor (matrikel nr. 2x og 3a, 300.000 ton/år), 3) Opbevaring 
og knusning af bygningsaffald og beton umiddelbart nord og vest for 
stuehuset (Matrikel nr. 13e, 8a og 2g, ikke loft for aktivitet) 4) 
Råstofindvinding umiddelbart øst og syd for stuehuset (matrikel nr. 8a, 
303.000 ton/år) og 5) Tung transport, relateret til disse aktiviteter, på 
Randersvej umiddelbart vest for stuehuset. 
Anbefaler at der foretages en uvildig og fagligt kompetent analyse af 
miljøpåvirkningen på stuehuset Randersvej 503 som grundlag for 
beslutnig om gravetilladelse og vilkår herfor. 
Afbødning af miljøgener - Trafikregulering på offentlig vej ikke 
forfulgt 
I Region Midtjyllands gældende Råstofplan 2016 er anført at de 
miljømæssige konsekvenser af råstofindvinding søges afbødet ved 
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regulering af trafik på offentlig vej. I kommentar til vores høringssvar 
afviser forvaltningen i Region Midtjylland at tage initiativ hertil, med 
henvisning til at dette sorterer under anden myndighed kommuner og 
politi. Dette i direkte modstrid med med regionsrådets udmelding i 
Råstofplan 2016. Støjen fra den tunge trafik på Randersvej er betydeligt, 
der sker i svinget ud for ejendommen Randersvej 503 flere trafikulykker 
årligt og politiet opstiller jævnligt fartmålere/kamera på naboejendommen. 
Region Midtjyllands beslutning/planer om at øge det tunge trafik på dette 
stykke af Randersvej forpligter, jævnfør udmelding i Råstofplan 2016, 
regionen til at tage initiativ til at afbøde de miljømæssige konsekvenser. 
Anbefaler at Region Midtjylland går i dialog med Skanderborg kommune 
og politi mhp trafikregulering på Randersvej. Dette mhp at reducere 
miljøgener for de øgede aktivitet i graveområdet og øge 
trafiksikkerheden. 
Afbødning af miljøgener - Forsøg på at omgå besluting om 
bufferzone i Råstofplan 2016 
I Råstofplan 2016 har regionsrådet besluttet at udlægge en bufferzone of 
graveområdet imod ejendommen matrikel nr. 13i, Randersvej 503. Jævnfør 
Råstofplan 2016 er grundlaget for regionsrådets beslutning en grundig 
afvejning af forsyningssikkerhed, bæredygtig udnyttelse af 
råstofressourcer og de miljøgener der er forbundet med råstofindvinding. I 
lyset heraf forekommer forvaltningens forslag om reduktion af 
bufferzonen, netop med henvisning til bæredygtig udnyttelse af 
råstofressourcer, at være i direkte modstrid med regionsrådets 
beslutning. Det foreslåede placering af jordvold eliminerer bufferzonen i 
forbindelse med anlæg og flytter, i strid med almindelig praksis, den åbne 
minedrift tættere på stuehuset på Randersvej 503 end forudsat i Råstofplan 
2016. Forvaltningens initiativ til dialog med anden myndighed om 
dette spørgsmål står i kontrast til forvaltningens svar vedr. regulering af 
trafik på offentlig vej ovenfor. 
Anbefaler at forvaltningen indstiller forsøg på at omgå regionsrådets 
beslutning om bufferzone imod stuehus på Randersvej 503 
Afbødning af miljøgener - Gravefront ikke effektiv barriere for støj 
og støv 
I miljøscreening og udkast til gravetilladelse angives en maksimal 
gravedybde langt under overfladeniveau. Denne maksimale gravedybde 
anvendes som argument for at gravefronten kan støj og støv barriere. 
Naturen af åben minedrift er at grave ned fra overfladen, og bunden af 
minen vil altid være under overfladeniveau. Langt den en største del af 
tiden foregår indvinding imidlertid over den maksimale gravedybde, og 
gravefronten kan derfor ikke anses at være en effektiv barriere mod støj og 
støv i store dele af indvindigstiden. 
Anbefaler at forvaltningen anerkender at grave fronten ikke er en effektiv 
barriere mod støj og støv i store dele af indvindigstiden og at 
miljøscreening og gravetilladelse ændres i overensstemmelse hermed. 
Afbødning af miljøgener - Lav jordvold er uvirksom barriere imod 
støj og støv 
Jordvoldens højde er afgørende for om den er virksom som afskærmning 
for støj og støv. 
Opførelse af en uvirksom jordvold skærmer ikke beboere imod miljøgener, 
er unødigt ressourcekrævende og ikke på nogen måde udtryk for 
bæredygtig råstofindvinding. Jævnfør vedhæftede tværsnit af terræn (bilag 
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7) og redegørelse af støjudvikling og afskærmning fra Rambøl (bilag 8), 
skal en jordvold være ca. 15 meter høj for at kunne reducere miljøgener 
ved stuehuset på Randersvej 503. Hvis en støjvold i den størrelsesorden 
placeres nær skel vil vandafløb påvirke naboejendommen. Også derfor bør 
den placeres uden for bufferzonen jævnfør Råstofplan 2016. 
Anbefaler Region Midtjylland træffer beslutning om jordvoldens højde på 
et sagligt grundlag, og at der i gravetilladelsen stilles krav om højde og 
længde at jordvolden imod matrikel nr. 13i. 
Afbødning af miljøgener - For sen opførsel af barriere imod støj og 
støv 
Graveområdet ligger syd og vest for, og i niveau 15 meter højere end 
stuehuset på Randersvej 503. I udkast til gravetilladelse er anført, at 
jordvold skal opføres senest når grave fronten er 100 meter fra 
bufferzonen. Jævnfør vedhæftede tværsnit af terræn (bilag 9) og 
redegørelse om støjudvikling og afskærmning fra Rambøl (bilag 8), vil det 
medføre at støj og støv fra den åbne minedrift føres uhindret til stuehuset 
på Randersvej 503 i en længere periode før jordvolden opføres. Det forhold 
forstærkes af den fremherskende vestlige vindretning. Hvis jordvolden 
opføres når grave fronten er 150 meter fra bufferzonen kan stuehuset 
skærmes bedre. 
Anbefaler at beslutning om tidspunkt for opførelse af jordvold træffes på 
et sagligt grundlag, og at der i gravetilladelsen stille krav om at 
jordvolden imod matrikel nr. 13i skal opføres senest når grave fronten er 
150 meter fra bufferzonen. 
Afbødning af miljøgener - Drifts tidspunkter, miljøbelastning flyttes 
til beboernes fritid 
Forvaltningen har i udkast til gravetilladelse udvidet drift tidspunkter i 
forhold til tidligere gravetilladelser (2017) der alene omfattende drift på 
hverdage (bilag 1-2). I det aktuelle udkast omfatter drift perioden også 
lørdage 8-14. Ved at flytte tidspunktet for indvinding til weekenden flyttes 
miljøbelastningen fra arbejdstiden til fritiden for beboerne på Randersvej 
503. 
Anbefaler at man undlader at flytte miljøbelastningen til beboernes fritid 
og at driftstiden i gravetilladelsen begrænses til hverdage som tidligere. 
Ansøgers misligholdelse af tidligere gravetilladelse - Manglende 
reetablering efter 3 år 
Ansøger har frem til 31.12 2017 haft tilladelse til råstofindvinding på 
matriklerne nr. 8a, 3x og 13s. I fgl. denne gravetilladelse skal reetablering 
være tilendebragt senest 6 måneder efter tilladelsens udløb, tidligere hvis 
indvinding ophører før (Bilag 1). Jævnfør vedhæftede aktuelle foto er 
indvindingsområdet ikke reetableret næsten 3 år efter grave tilladelsens 
udløb (Bilag 9). 
Anbefaler at Region Midtjylland ikke udsteder ny gravetilladelse til 
ansøger før det kan dokumenteres at ansøger lever op til alle vilkår i 
tidligere gravetilladelser. 
 
Regionens utilstrækkelige tilsyn - Sikkerhedsbrist og manglende 
reetablering 
Region har tilsynsforpligtelsen med råstofindvinding og mulighed for 
sanktioner virksomheder der ikke lever op til forpligtelser i deres 
gravetilladelse. Vedhæftede aktuelle fotos giver virksomheder og borgere 
indtryk af at regionen ikke lever op til sin tilsynsforpligtelse. Fotos 
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dokumenterer manglende reetablering af graveområde 3 år efter udløbet 
gravetilladelse (bilag 10) og unødigt personfarlig virksomhed med 
jordskred til følge (bilag 11). 
Anbefaler at Region Midtjylland tager skridt til at leve op til sin 
tilsynsforpligtelse og at dette synliggøres for borgere og virksomheder. 
Der er indgivet høringssvar til Råstofplan 2020 
Vi har i øvrigt indgivet høringssvar til Region Midtjyllands Råstofplan 2020 
med anmodning af revurdering af graveområde pga nye oplysninger. 
Foreslår derfor at beslutning om gravetilladelse udskydes til det er 
afklaret om det aktuelle graveområde er indeholdt i den regionens 
endelige Råstofplan 2020. 
 
Randersvej 503 (30.11.2020)  
 
Høringssvar til version 2 af udkast til gravetilladelse 
på matrikel nr. 8a, Stjær. 
Interessent 
Ejer og beboer af naboejendommen Randersvej 503, 8464 Galten, matrikel 
nr. 13i, Stjær 
Vi har modtaget version 2 af udkast til gravetilladelse og forvaltningens 
kommentarer dateret 19.11.2020 til udvalgte punkter i vores høringssvar. 
Det er forstemmende at opleve forvaltningens mangel på respekt for 
høringsproces, usaglig sagsbehandling og ubalanceret interesseafvejning. 
Vi vedlægger vores kommentarer til forvaltningens brev i Bilag 12. 
Ydermere noterer vi os, at forvaltningen, bekendtgjort med overtrædelser 
af vilkår i gravetilladelser, ikke reagerer i hht Region Midtjyllands 
tilsynsforpligtelse. I stedet ignoreres forholdene eller der fremsættes 
postulater om gravetilladelser, som ikke eksisterer. Processen 
har afdækket at omfanget af ansøgers overtrædelser af tidligere og 
nuværende gravetilladelser er større end først antaget. Dokumentation er 
vedhæftet som Bilag 13. 
I den aktuelle sag er det dokumenteret at 
-Regionen planlægger at centrere grusgravs virksomheden i Graveområde 
Stjær i 360 graders omkreds omkring en beboelsesejendom. 
-Miljøbelastningen af beboelsesejendommen er alene vurderet for 
aktiviteterne enkeltvis, og er præget af vigtige udeladelser. Trods 
efterspurgt af flere høringsparter, er der ikke udarbejdet en beskrivelse af 
den samlede miljøbelastning på beboelsesejendommen når flere 
gravetilladelser, tilladelse til betonknusning og deponering af 
bygningsaffald, intern og ekstern transport centreres omkring 
beboelsesejendommen. 
1 
Jeksen den 30.11.2020 
-Der er ikke planlagt eller stillet vilkår om effektive foranstaltninger der 
kan afbøde de obligate støj og støvgener ved åben minedrift og tung trafik 
som beboerne på ejendommen vil blive udsat for. 
-Belastning af én beboelsesejendom i Region Midtjylland med miljøgener 
relateret grusgravs virksomhed, samtidig fra flere sider og i en omkreds af 
360 grader, kan ikke retfærdiggøres ikke hensynet til forsyningssikkerhed 
eller bæredygtighed. 
-Ansøger overtræder vilkår i tidligere og nuværende gravetilladelser groft. 
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-Region Midtjylland lever ikke op til sin tilsynsforpligtelse og borgerne kan 
ikke have tillid til at vilkår i gravetilladelser håndhæves eller overholdes. 
-Sagsbehandlingen fra Region Midtjylland har været usaglig og 
interesseafvejningen ubalanceret. 
På dette grundlag mener vi at Region Midtjylland bør 
-Afvise den aktuelle ansøgning om gravetilladelse 
-Kræve at ansøger overholder vilkår i tidligere og nuværende 
gravetilladelser, om nødvendigt efterbehandling ved anvendelse af den 
stillede garanti 
-Revurdere forvaltnings holdning til og respekt for lovgivning, 
høringsprocesser og høringssvar 
-Sikre saglig og balanceret sagsbehandling fremover 
Henviser i øvrigt til tidligere høringssvar og vedhæfter 
Bilag 1 - Gravetilladelse Røgen 2007-17 
Bilag 2 - Gravetilladelse HM 2007-17 
Bilag 3 - Gravetilladelse Røgen 2018 
Bilag 4 - Gravetilladelse HM 2019 
Bilag 5 - Tilladelse til Mobilt Nedknusningsanlæg samt Oplag 2018 
Bilag 12 - Kommentarer til brev fra Region Midtjylland dateret 19.11.2020 
Bilag 13 - Dokumentation for ansøgers overtrædelse af vilkår i 
gravetilladelser 
 
Region Midtjyllands bemærkninger til høringssvarene 
 
Det beskrives i høringssvaret at ejendommen Randersvej 503 vil blive 
påvirket af miljøgener på alle sider af ejendommen. Henholdsvis af 
råstofgrave og Randersvej. I forbindelse med Råstofplanen 2016 er 
der taget hensyn til ejendommen ved at indlægge en bufferzone mod 
ejendommens vestlige skel.  
 
I nærværende tilladelse stilles der dertil vilkår om at der mod 
ejendommen etableres en støjvold. Hertil kommer at 
indvindingsområdet vil komme til at ligge under terræn. I 
graveansøgningen er det beskrevet at bunden af indvindingsområdet 
forventes at komme til at ligge i kote 56. Hvor dybt 
indvindingsområdet bliver afhænger af forekomsten af råstoffer. 
 
I 2018 er der givet en landzonetilladelse til mobilt 
nedknusningsanlæg på Randersvej 505. Tilladelsen forudsætter dog 
at der også gives en miljøgodkendelse. Denne er ikke givet og 
dermed kan landzonetilladelsen ikke benyttes. 
 
Trafik 
Trafikafviklingen fra råstofgraven vil ske som i dag fra de 
eksisterende graveområder, via Kollens Møllevej og Randersvej. 
Hvordan trafikafviklingen fra Råstofgraveområde Stjær skal ske er 
vedtaget af Skanderborg Kommune i Lokalplan 3.Å1-03. Region 
Midtjylland kan ikke fastsætte tvangsruter for transporter til og fra 
grusgraven i forbindelse med gravetilladelsen.  
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Tider for Aktivitet 
I tilladelsens vilkår 14 og 15 tillades følgende driftstider: 
 
Gummigeder, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: 
- mandag til fredag kl. 07:00-16:00, dog ikke helligdage 
- lørdage kl. 07:00-14:00, dog ikke helligedage 
 
Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor 
indvindingsområdet og arbejdsarealet: 
-mandag til fredag kl. 6:00 – 16:00, dog ikke helligedage. 
-lørdag 07:00-14:00, dog ikke helligdage. 
 
Placering af Sorteringsanlæg mm. 
Sorteringsanlægget vil jf. graveplanen og graveansøgningen blive 
placeret i bunden af råstofgraven. Dette er præciseret i tilladelsens 
vilkår 21. Bunden af råstofgraven forventer ansøger bliver i kote 56. 
Derfor må det forventes at sorteringsanlægget er placeret under kote 
80 i langt størstedelen af den tid der graves. Hvor dybt der graves 
afhænger af råstofforekomsten.  
 
Reduktion af Støj og Støv fra Maskiner og Processer 
 
Råstoftilladelsen kan kun stille vilkår for de interne køreveje. 
Belægningen på disse stilles der ikke krav til. I tilladelsen er der 
under vilkår 29 stillet krav om at interne grusveje vandes i tørre 
perioder og i vilkår 30 at der ikke må køres med hastigheder over 20 
km/t på interne køreveje. Begge vilkår er stillet for at begrænse støv- 
og støjgener.  
 
Skanderborg Kommune har vedtaget et tomgangsregulativ for hele 
kommunen der både gælder på offentlige og private arealer. 
Regulativet fastsætter at køretøjer højest må stå i tomgang 1 min. 
Derfor reguleres dette ikke i råstoftilladelsen. 
 
Støjen fra sorteringsanlæggene er beskrevet under punktet Placering 
af sorteringsanlæg mm.      
 
Støj generelt er beskrevet under punkterne vedr. jordvolde. 
 
Grave- og efterbehandlingsplan 
Inden tilladelsen godkendes, foreligger der en foreløbig grave- og 
efterbehandlingsplan. Når tilladelsen er godkendt udarbejder 
indvinder en endelig grave- og efterbehandlingsplan hvor tilladelsens 
vilkår indarbejdes. Herved bliver de vilkår Region Midtjylland har 
stillet for at tage hensyn til bl.a. naboejendommene en del af 
graveefterbehandlingsplanen. 
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Jordvold - Afskærmning mod Støv og Støj 
Der skal etableres en støjvold mod Randersvej 503. Se Vilkår 23 og 
24.  
 
Sammen med støjvolden vil gravefronten hele tiden fungere som 
støjværn mod maskinerne i graven. Støjvolden etableres med den 
mængde muld og overjord der er til rådighed inden for 
indvindingsarealet, under hensyntagen til de andre volde der skal 
etableres omkring indvindingsområdet.   
For at imødekomme den bekymring der gives udtryk for, er der stillet 
vilkår om at der skal foretages støjberegning inden indvinding i etape 
2 påbegyndes og at støjvold mod Randersvej 503 senest skal 
etableres når indvinding af etape 2 påbegyndes, se vilkår 24 og 25. 
 
Støjvolde ved råstofgrave etableres normalt med en hældning på 1:1. 
Med tiden kan voldene synke lidt sammen hvorfor hældningen bliver 
mindre. Da voldene min. skal placeres 3 meter fra skal, vurderer 
Region Midtjylland at der ikke er risiko for at voldene vil skride ind 
over skel. Region Midtjylland vurderer at dræning omkring støjvolden 
ikke vil være nødvendig, da volden min. skal placeres 3 meter fra 
skel. Se vilkår 36. Evt. vandafstrømning fra volden vil derved have et 
bælte på 3 meter til at nedsive.  
 
Jordvold - Tidspunkt og Varighed for Anlægsarbejdet 
Jf. grave- og efterbehandlingsplanen starter indvindingen i den 
nordlige del af indvindingsområdet og fortsætter mod syd og vest 
(etape 1). Derefter begynder indvindingen mod øst (etape 2). Der er 
stillet vilkår om at etableringen af volden er færdig 4 uger efter at 
arbejdet er påbegyndt. Dette af hensyn til støjpåvirkningen af 
ejendommen Randersvej 503. 
 
Jordvold - Beplantning og vedligehold 
Støjvolden etableres med overjord og muld fra indvindingsområdet. 
Derfor vil volden hurtig gro til, og derfor ikke give støvgener. Hvor 
hurtig volden gror til afhænger af på hvilken årstid den etableres. 
Giver støjvolden støvgener har Region Midtjylland mulighed for at 
kræve af indvinder, at der gennemføres tiltag der nedbringer 
støvgener. Dette er fastsat i vilkår 27. Derfor vurderer regionen at 
det ikke er nødvendigt med en plan for beplantning af støjvolden eller 
markarealet. 
 
Gravedybde 
Den maksimale gravedybde er fastsat til 1 meter over 
grundvandsspejlet. Se vilkår 40.  Se endvidere kapitel F2 vedr. 
Region Midtjyllands vurdering af risikoen for grundvandet ved 
råstofgravning. 
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H. Offentliggørelse og klagevejledning 

Offentliggørelse 

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 13. januar 
2021 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk. 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagen skal indgives inden den 10. 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. Råstofafgørelsen12 
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. 
 

 
12 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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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 miljøvurderingsloven13 
Afgørelsen kan, indsæt ved screeningsafgørelser "for så vidt angår 
retlige spørgsmål" 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 

 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 

 
13 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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H.3. Afgørelsen i henhold til habitatbekendtgørelsen14 
Region Midtjyllands vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker 
Natura 2000-områder, og at der derfor ikke skal udføres en 
konsekvensvurdering, kan 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.  

I. Orientering 
Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til: 
 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Skanderborg Museum, info@museumskanderborg.dk 
 Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 

skanderborg@dn.dk  
 Friluftsrådet, Friluftrådet Søhøjlandet, 

soehoejlandet@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 DOF – Skanderborg, skanderborg@dof.dk 
 Skanderborg Kommune 
 Styrelsen for Patientsikkerhed, trnord@stps.dk  
 Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk  
 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
 Ferskvandsfiskeriforeningen, 

gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 Ejerne af Randersvej 503, 8464 Galten 
 Ejerne af Jeksenvej 181, 8464 Galten 
 Ejeren af Randersvej 501, 8464 Galten 
 Ejerne af Jeksenvej 110, 8464 Galten 
 Ejeren af Randersvej 505, 8464 Galten 

 
 

 
14 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter 

mailto:mst@mst.dk
mailto:myndighed@skat.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:trnord@stps.dk
mailto:sst@sst.dk
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J. Bilag 
A. Kortrids over det tilladte indvindingsområde 
B. Screeningsafgørelse 
C. Miljøscreeningsskema 

 
 
 


