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GRØNNING MØRTELVÆRK ApS 

Nørrealle 21 

7980 Vils 

Ændring af vilkår i råstoftilladelsen på matr.nr. 1i Saugstrup, 

Oddense i Skive Kommune 

 

Region Midtjylland har den 8. september 2020 modtaget en 

ansøgning fra Grønning Mørtelværk ApS om ændring af vilkår vedr. 

løbetiden for råstofindvinding på matr.nr. 1i Saugstrup, Oddense.  

Forlængelsen af råstoftilladelsen er begrundet med at der stadig er 

resterende råstoffer i bunden i råstofgraven, hvor der er udlagt 

mange sten for stabilisering af køre- og arbejdsarealer. 

Indvinder anslår, at den resterende gravning og efterbehandlingen 

kan afsluttes i løbet af 2 år. 

 

Den gældende tilladelse er fra 20. december 2016. Jf. Råstoflovens 

§9 kan en råstofindvindingstilladelse gives for indtil 10 år. Der blev i 

2016 kun givet en 5-årig tilladelse. Da der er tale om en kortvarig 

forlængelse af en tilladt indvinding på kun 2 års varighed, er kun 

regionen hørt i sagen, da råstoftilladelse normalt gives for indtil 10 

år. Varigheden af råstoftilladelsen vil med denne vilkårsændring blive 

på ca. 7 år.  

Afgørelse fra Region Midtjylland 

 

På baggrund af ansøgningen af 8.september 2020 og med hjemmel i 

råstoflovens1 § 7, §9 og § 10, giver Region Midtjylland hermed 

tilladelse til ændring af råstoftilladelsens varighed på matr.nr. 1i 

Saugstrup, Oddense og ændre vilkår i råstoftilladelsen af 20. 

december 2016. 

1. Tilladelsen gælder fra den 20. december 2016 og indtil den 

1. februar 2023.  

Herudover skal indvindingen og efterbehandlingen foregå i 

overensstemmelse med de øvrige vilkår i råstoftilladelsen af 20. 

december 2016, som fortsat er gældende. 

 

                                           
1 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer 
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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 samt Skive Kommune i perioden 12. 

januar 2021 – 21. januar 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 råstofgraven ikke vil påvirke miljøet 

væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om miljøvurdering. 

Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag a  

 

Region Midtjylland vurderer, at den pågældende vilkårsændring ikke 

er omfattet af miljøvurderingsloven, da ændringen er af underordnet 

betydning. Miljøvurderingsscreeningen kan ses i bilag a. 

 

Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen3 

 

Region Midtjylland har vurderet, at den ansøgte forlængelse på 2 år 

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 

                                           
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 
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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 21. januar 2021 på 

Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens § 13. 

 

Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen 

og i henhold til indsatsbekendtgørelsen kan ligeledes påklages efter 

klagereglerne i råstofloven. 

 

Klagen skal indgives inden torsdag den 18. 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. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

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

vandområdedistrikter 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/


 

Side 4 

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  

 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 

 Lodsejer af matr. nr. 1i Saugstrup by, Oddense  

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening Skive, skive@dn.dk 

 Friluftsrådet regionalafdeling, ajj-7600@webspeed.dk 

  

Bilag til afgørelsen 

 

A.  Tilladelse til råstofindvinding af 20. december 2016 med 

bilag. 

 

 

 

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 

 

 

 

mailto:dn@dn.dk
http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

