Erik Yde Larsen
Nørre Alle 21
7980 Vils
eyl@vils.dk

Den 5. december 2014

Folmentoftvej 10 - Dispensation fra museumslovens § 29 til 4 m
bredt digegennembrud i forbindelse med råstofindvinding
I forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 1c
Lundhede, Estvad beliggende Folmentoftvej 10 i Skive, har du ønsket, at
indkørsel til graveområdet sker fra Killesmosevej 6. Her har du din
genbrugsvirksomhed.
For at kunne benytte denne adgang vil det være nødvendigt at gennembryde
et beskyttet dige.
Region Midtjylland har derfor på dine vegne søgt om tilladelse til et ca. 4 m
bredt digegennembrud fra ejendommen Killesmosevej 6 til ejendommen
Folmentoftvej 10. Gennembruddets placering er vist på kortet.

Orthofoto 2013

Skive Kommune meddeler hermed dispensation fra museumslovens1 § 29a til
etablering af en ca. 4 meter bred passage i det beskyttede dige.
Dispensationen er meddelt i medfør af museumslovens § 29j, stk. 2.
1

LBK nr 358 af 08/04/2014

Teknisk Forvaltning
Natur og Miljø
Postboks 509
Torvegade 10
7800 Skive
Tlf.: 99155500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
tek@skivekommune.dk
www.skive.dk
Reference.: 779-2014-40379
Henvendelse til:
Ebbe Vang-Pedersen
Direkte tlf. 99156639
ebvp@skivekommune.dk

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få
besked, hvis der modtages klage.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra datoen af
denne afgørelse, jf. museumslovens § 29k, stk. 2.
Vilkår:
-

Digegennembruddet skal retableres til oprindelig dige størrelse, når
råstofindvindingen er slut.

Forhold til andre myndigheder
Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet bliver fundet arkæologisk
materiale, skal arbejdet standses, jf. museumslovens § 27, stk. 2.
Kommunen har orienteret det ansvarlige museum ved kopi af dette brev.
Begrundelse for afgørelsen
Efter Museumslovens § 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af
sten- og jorddiger. Kommunalstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse
fra bestemmelsen, jf. museumslovens § 29j, stk. 2.
Formålet med bestemmelsen er at sikre diger som vigtige kulturhistoriske
elementer i landskabet, der bl.a. viser tidligere tiders arealudnyttelse og
samtidig fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter.
Det beskyttede dige er ca. 300 m langt og uden sammenhæng med andre
diger. Det er ca. 2 m bredt og 40-50 cm højt og ligger på grænsen mellem
byzone til erhvervsformål og landzone.
Digegennembruddet er beskedent i et ikke særlig markant dige og
hensigtsmæssigt for drift og begrænsning af trafik på offentlig vej.
Kommunen finder således, at dispensationen ikke væsentligt strider med
formålet med beskyttelseshensynene.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
En klage skal være skriftlig og skal fremsendes til:
Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive.
tek@skivekommune.dk
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, dvs. at klagefristen
udløber den 2. januar 2015.
Klageberettigede er efter museumslovens § 29u:




Adressaten for afgørelsen,
ejeren af ejendommen,
offentlige myndigheder,
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lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i
afgørelsen, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som har
beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som
formål.

Kommunen videresender eventuelle klager til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage, at
den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr.
Yderligere vejledning findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk
Afgørelsen vil desuden kunne indbringes for domstolene, jf. museumslovens
§ 29x, inden for en frist på 6 måneder fra denne afgørelses meddelelse.
I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af
klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet.
Om Offentliggørelse
Da afgørelsen anses for at være af underordnet betydning sker der jf.
digebekendtgørelsens2 § 10 alene direkte skriftlig underretning.

Med venlig hilsen

Ebbe Vang-Pedersen
Forstkandidat
Kopi af dette brev er sendt til:
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Region Midtjylland, att. Leif.Pedersen@ru.rm.dk
Museum Salling, many@museumsalling.dk
Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite, dnskive-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup,
a.e.oppel@vip.cybercity.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Skive@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Natur@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
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