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Ændring af vilkår i råstoftilladelsen på matr.nr. 5d, 12x, 13a
Åsted By, Åsted i Skive Kommune
Preben Nygaard har søgt om råstofindvinding under
grundvandsspejlet. Region Midtjylland har den 15. juni 2021
modtaget en stadfæstelse af vandindvindingstilladelsen fra Skive
Kommune om gravning under grundvandsspejlet.

Afgørelse fra Region Midtjylland
Med hjemmel i råstoflovens1 § 7 og § 10, giver Region Midtjylland
hermed tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejlet på
matr.nr. 12x og 13a Åsted By, Åsted og tilføjer følgende vilkår i
råstoftilladelsen af 1. december 2016:
43. Der må graves råstoffer til en dybde af 4 meter under
grundvandsspejlet på arealet vist i bilag A.
44. Der må ikke graves under grundvandsspejlet tættere på
naboejendomme end 60 meter.
45. Ved efterbehandling af gravesøer skal der etableres en
lavvandet zone langs søbredden med en bredde på 3-5 meter.
46. Der må ikke lægges muld eller beplantes inden for 10 meter af
søen
47. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede
sø
48. Ved etablering af sø, hvor der er risiko for tilstrømning af
næringsstoffer eller pesticider fra omgivende dyrkede arealer eller
dræn, skal der etableres banket, trug, minivådområde eller
lignende, der sikrer, at der ikke sker direkte tilstrømning til søen.
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Figur 1a: Principskitse for efterbehandling af gravesø.

Herudover skal indvindingen og efterbehandlingen foregå i
overensstemmelse med de øvrige vilkår i råstoftilladelsen af
1.december 2016 som fortsat er gældende (bilag d).
Den nuværende grave- og efterbehandlingsplan skal opdateres iht. de
ændrede vilkår og indsendes til Region Midtjylland til godkendelse før
denne tilladelse må tages i brug.
Region Midtjylland har afvejet ansøgningen ift. råstoflovens § 3 og
har i afgørelsen lagt vægt på en sikring af råstofressourcens
udnyttelse ved at hele forekomsten indvindes.
Gyldighed og tilbagekaldelse
Den fastsatte vilkårsændring er ikke gyldig før klagefristen er
udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og
vilkårsændringen vil ikke kunne tages i brug før en endelig afgørelse
er truffet, med mindre klagenævnet bestemmer andet.
Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i
råstoflovens § 11.
Høring
Udkast til afgørelse om vilkårsændring har været i høring hos
ansøger, ejendommens ejer, berørte myndigheder og sagens parter i
perioden 9. juli 2021-18. august 2021.
Region Midtjylland har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse
med høringen.

Miljøvurderingsloven2
Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på
miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2a, og er derfor underlagt lovens
bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.
Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland
truffet en screeningsafgørelse under hensyntagen til kriterierne i
bekendtgørelsens bilag 6. I screeningsafgørelsen har Region
Midtjylland vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt
og derfor ikke er underlagt krav om miljøvurdering.
Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag B.
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Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen3
Region Midtjylland har vurderet, at den ansøgte indvinding under
grundvandsspejlet 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 råstofindvindingens
virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6
stk. 2.
Vandplanlægning, jf. indsatsbekendtgørelsens4 § 8
Region Midtjylland vurderer, at vilkårsændringen ikke vil medføre en
forringelse af tilstanden for overfladevandområder og
grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte
miljømål for forekomsterne.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort torsdag den 19. august 2021 på
Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens § 13.
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Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen
og i henhold til indsatsbekendtgørelsen kan ligeledes påklages efter
klagereglerne i råstofloven.
Regionens screeningsafgørelse kan påklages efter reglerne i
miljøvurderingsloven. Klagevejledning fremgår af
screeningsafgørelsen (bilag B).
Klagen skal indgives inden torsdag den 16. september 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.
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.
Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for
afgørelsen, 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
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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

Orientering
Kopi af afgørelsen samt bilag er dags dato sendt til:







Skive kommune, heba@skivekommune.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
Danmarks Naturfredningsforening skive@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet regionalafdeling: limfjordsyd@friluftsraadet.dk
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Naboejendommen Risumvej 2



Nabomatrikelejer 7a Åsted By, Åsted



Nabomatrikelejer 2a Åsted By, Åsted

Bilag til afgørelsen
A.
B.
C.
D.

Oversigtskort
Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven
Vandindvindingstilladelse fra Skive Kommune
Råstoftilladelsen 2016-2026

Behandling af personoplysninger
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den
forbindelse på data-ru.rm.dk
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