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Side 1

Udvidelsen af indvindingsarealet er vist med rød farve. Arealet ligger
nord for den nuværende råstoftilladelse af 29. juli 2005, der er vist
med blå skravering. Matrikelskel er vist med lilla.
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Oversigtskort

Ansøger:
Vindø Teglværk
Blåkildevej 19
9500 Hobro

Indvinder:
Vindø Teglværk
Blåkildevej 19
9500 Hobro

CVR-nr.: 20400234

CVR-nr.: 20400234

Ejer:
Morten og Birgitte
Andersen
Nederhedevej 9
8832 Skals

Region Midtjylland meddeler hermed tilladelse til udvidelse af
indvindingsarealet med ca. 0,1 ha. Arealet tillægges den nuværende
råstoftilladelse af 29. juli 2005, se bilag A.
Med udvidelsen på 0,1 ha, bliver råstoftilladelsens areal herefter på
ca. 2,3 ha. Se bilag B.
Tilladelsens øvrige vilkår er uændrede.
Begrundelse

A.1. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Råstofloven1
På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i
råstoflovens § 7, stk. 1 giver Region Midtjylland hermed tilladelse til
udvidelsen af den eksisterende gravetilladelses indvindingsområde.
Det nye indvindingsområde fremgår af oversigtkortet på forsiden.

A.1.1. Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen2
Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge
habitatbekendtgørelsens § 6 foretages en vurdering af om det
ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter,
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger
på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for
det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det
internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles
tilladelse til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter
råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge
yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for arter opført på
habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller arter omfattet af
fuglebeskyttelsesdirektivet i deres naturlige udbredelsesområde, jf.
habitatbekendtgørelsens § 10.
Det nærmeste Natura 2000-område er H 30, Lovns Bredning,
Hjarbæk Fjord, Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk,
hvor udpegningsgrundlaget bl.a. er flora og fauna, der knytter sig til
marine og våde biotoper, samt bøge- og egeskove på morbund og
ellesumpe.
Arealet der ønskes foretaget lerindvinding på er dyrket mark.
Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre direkte eller
indirekte påvirkninger af Natura 2000-områder eller af levevilkårene

1

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

2

BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse
af visse arter
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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.

A.1.2. Vandplanlægningen, jf.
indsatsbekendtgørelsens3 § 8
Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge
indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det
ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for
overfladevandområder og grundvandsforekomster.
Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis
afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af
overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke
hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.
Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en
forringelse af tilstanden for overfladevandområder og
grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte
miljømål for forekomsterne.

A.2. Miljøvurderingsloven4
Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på
miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens
bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.
Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland
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 C.
Der er ikke afgørelser fra andre myndigheder.

3

BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for

vandområdedistrikter
4

LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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B. Vilkår for indvindingen
Vilkårene er uændrede i forhold til den eksisterende gravetilladelse.

Region Midtjyllands behandling af sagen
B.1. Planforhold

B.1.1. Råstofplan
Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde
Nederhede, omfattet af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er
reserveret til indvinding af ler. Det udlagte graveområde er på 19 ha.
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.

B.1.2. Kommuneplan
Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan
2017-2029 for Viborg Kommune.
I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i
indvindingsområdet:
•
•
•

Skovrejsningsområder - uønsket.
od/nfi
Bevaringsværdigt landskab
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•
•

Særlig værdifuldt landbrugsområde
Kulturhistorisk bevaringsværdi

Kommuneplanens retningslinjer for disse arealinteresser er inddraget
i regionens vægtning efter råstofloven.
Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for
den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling, da arealet efter
endt råstofindvinding efterbehandles til landbrugsmæssig drift.
Gravearealet vil heller ikke påvirke Skals Ådals fremtoning i
landskabet da indvindingen foregår nord for ådalens skrænter.
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B.1.3. Lokalplan
Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

B.2. Miljømæssige forhold

B.2.1. Grundvandsforekomster, overfladevand
og drikkevandsinteresser
Råstofgraveområdet ligger inden for grundvandsforekomst nr.
DK_102_dkmj_1096_ks, som er regional grundvandsforekomst.
Denne grundvandsforekomst har både en god kvalitativ (kemisk)
tilstand og god kvantitativ tilstand (vandindvindingen er i balance
med grundvandsdannelsen).
Råstofindvindingsområdet ligger inden for område med
drikkevandsinteresser (OD). Området ligger ikke i
indvindingsoplandet til vandværker.
Det ansøgte vurderes ikke at indebære en risiko for forurening af
grundvandsforekomsterne eller af de konkrete
drikkevandsforsyninger. Til generel sikring af jord og grundvand
stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder
håndtering af olie, kemikalier og affald.
På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne,
vurderes det samlet, at på de vilkår, der stilles i tilladelsen, vil ingen
målsatte grundvandsforekomster, vandløb eller søer blive væsentligt
påvirket af råstofindvindingen. Ligeledes vil råstofindvindingen ikke
væsentligt påvirke drikkevandsindvindinger.

B.2.2. Naturbeskyttelse, Natura 2000 og
habitatbekendtgørelsen
Indvindingen vurderes ikke at kunne påvirke registrerede § 3områder i nærheden. Det nærmeste § 3 område er en mose
med en sø beliggende ca. 200 meter nord for
indvindingsområdet. Indvindingen foregår i kote 5-20, mens
søen ligger i kote 3. Der bliver således ikke gravet under søens
vandspejl og der er dermed ikke risiko for en dræning af søen.
Det nærmeste Natura 2000-område, H 30 Lovns Bredning,
ligger ca. 500 meter syd for indvindingsområdet.
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grund af
marine biotoper og naturtyper tilknyttet ådalene, samt bøge- og
egeskove på tør bund. Da der ikke er nogen af disse naturtyper,
der bliver berørt af indvindingen, vurderes det, at indvindingen
kan foregå uden at påvirke udpegningsgrundlaget.
Region Midtjylland har ikke kendskab til at der er registreret
fredede, rødlistede eller bilag IV-arter inden for eller nær
indvindingsområdet. Det er et aktivt indvindingsområde og
forventes derfor ikke at rumme en fast bestand af fredede eller
beskyttede arter.
Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at medføre
direkte eller indirekte indvirkninger på nærmeste Natura 2000område 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.

B.2.3. Landskab
Råstofindvindingen udgør en permanent ændring af landskabet, som
hovedsageligt kun vil bemærkes lokalt. Landskabet, hvor der skal
indvindes råstoffer, er et dyrket areal. Når råstofindvindingen er
afsluttet, vil arealet blive efterbehandlet til landbrugsmæssig drift.

B.3. Konklusion
Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i
øvrigt skal varetages gennem råstofloven, kan Region Midtjylland
imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.
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C. Grundlag for tilladelsen
C.1. Ansøgningens indhold
•

Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 13. november
2020. Med eftersendt bilag den 5. januar 2021.

•

Ansøgningen angår ejendommen matr.nr. 39a Skals By, Skals, Viborg
Kommune.
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•

Det ansøgte indvindingsområde udgør ca. 0,1 ha af ejendommen og er
vist ovenfor.

•

Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 25.000 m3 ler.

•

Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 1. januar 2021 indtil
30. juni 2021.

•

Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i ca. kote 3, ca. 15 meter
under terræn, ca. 3 meter over grundvandsspejlet.

•

Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med
indvindingen:
a.

1. gravemaskine

•

Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 12.000 l pr. år. Der

•

Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til 6.00-16.00 mandag til

tankes fra tank, placeret på lastbil.
fredag.
•

Forventet støjniveau angives til 55dB(A) ved nærmeste bolig. Der
planlægges ikke støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvolde da
afstanden til nærmeste nabo er ca. 180 meter.

•

Støv angives ikke som et problem, da der ikke oparbejdes råstoffer i
området.

•

Affald medtages til teglværket hvor det bortskaffes efter gældende regler.

•

Det oplyses, at der er 1 boringer/brønde inden for 300 meter.

•

Tingbogsattest af 27. oktober 2020

•

Råstofmaterialernes tilstedeværelse og kvalitet er dokumenteret i form af
eksisterende indvinding

•

Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Nederhedevej med
overkørsel til Nederhedevej.

•

Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrugsmæssig drift.

•

Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 26.10 2020,
udarbejdet af Randers Tegl)

•

Kortbilag 1 i 1: 4.000 benævnt “Oversigtskort”, udført af Randers Tegl, og
dateret 4. november 2020.

•

Kortbilag 2 1: 2.000 benævnt “Graveplan”, udført af Randers Tegl, og
dateret 4. november 2020.

•

Ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven af 30.
oktober 2020.

C.2. Høringssvar
Ansøgningsmaterialet har ikke været i høring da Region Midtjylland i
henhold til Forvaltningslovens § 19. stk.2, 1, har vurderet, at det
ansøgte har et omfang der gør, at det ikke vil påvirke
omkringboende.

E. Offentliggørelse og klagevejledning
Offentliggørelse
Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 19. januar
2021 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 16. 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

Side 9

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.

C.3. Råstofafgørelsen5
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.
Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen6
og i henhold til indsatsbekendtgørelsen7 kan ligeledes påklages efter
klagereglerne i råstofloven.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til
Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver
anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.
Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet.
Klageberettigede
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen
Offentlige myndigheder
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om
nationalparker
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis
hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

5

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

6

BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse
af visse arter
7

BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer
for vandområdedistrikter.
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•

•

Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

C.4. Afgørelsen i henhold til miljøvurderingsloven8
Afgørelsen kan, 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

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

8

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Viborg Museum, vibmus@viborg.dk
SKAT, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
Viborg kommune, planogbyggeri@viborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN lokalafdelingen, dnviborg-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
DOF lokalafdelingen, viborg@dof.dk
Morten og Birgitte Andersen, Nederhedevej 9, 8832 Skals

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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E. Bilag
A.
B.
C.
D.
E.

Tilladelse fra Viborg Amt, 29. juli 2005
Kortrids over det tilladte indvindingsområde
Miljøvurdeeringsscreeningsafgørelse
Miljøvurderingsscreeningsbilag
Forslag til grave- og efterbehandlingsplan
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