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Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr. efterbehandling på
matr. nr. 3l Flovlev By, Hvidbjerg
Afgørelse fra Region Midtjylland
På baggrund af ansøgning af 26. april 2017, og med hjemmel i
råstofloven1, giver Region Midtjylland meddelelse om tilføjelse til
vilkår 47 af 11. juli 2011 (journalnr. 01.09.00-P19-3-11, Struer
Kommune)
Vilkår 47 i medfør af råstoflovens § 10, affattes herefter således i sin
helhed (tilføjelse understreget)
"Vilkår 47:
Arealerne skal efterbehandles til: jordbrugsmæssig drift og
begrænset jordbrugsmæssig drift i overensstemmelse med
bestemmelserne i den godkendte efterbehandlingsplan og
"Deklaration
om efterbehandling".
Arealerne på matr. nr. 3l kan dog efterbehandles til erhvervsmæssig
anvendelse.
Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter
Region Midtjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke kan
forventes at få væsentlige skadelig indvirkning på miljøet, og derfor
afgjort, at der ikke er krav om en miljøvurdering2, jf. lovens § 21
Natura 2000 områder
Region Midtjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke kan påvirke
Natura 2000-områder, og det er derfor besluttet at der ikke skal
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foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af
Natura 2000 områder3.
Gyldighed og tilbagekaldelse
Den fastsatte vilkårsændring må ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked og
driftsændringen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet,
med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på afgørelsesstidspunktet
er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes negativt af ændringen i
vilkåret.
Grundlag for afgørelsen
Ansøgningens indhold
Thyholm Vognmandsforretning har den 26. april 2017, ved
fremsendelse af e-mail, søgt om fortsat at kunne drive
erhvervsmæssige aktiviteter på stedet, i stedet for at lave
landbrugsjord.
Ansøgningen er en ansøgning om ophævelse af modstridende vilkår
for arealanvendelsen efter endt indvinding.
Region Midtjyllands bemærkninger
Ansøgningen er foranlediget af, at råstofindvindingen for matriklen
for længst er udført og ophørt, og at der er en uoverensstemmelse
mellem såvel efterbehandlingsvilkåret efter råstofloven,
landzoneafgørelse og tidligere miljøgodkendelse, som de aktuelle
forhold på stedet.
Miljøgodkendelse og landzonetilladelse til etablering og drift af
nedknusningsplads er meddelt af Struer Kommune 19. august 2008
(inkl. vvm-screening).
Efterbehandlingen skulle efter råstofafgørelsen fra 2011, være sket til
jordbrugsmæssig drift inden 1 år efter endt indvinding.
Råstofaktiviteten på matr. 3l er reelt ophørt senere i 2011, hvorefter
der kun er drevet knuseplads og oplagsplads mv. på matriklen.
De meddelte tilladelser er på nuværende tidspunkt, i indbyrdes
modstrid.
Ansøger ønsker, at fortsætte med erhvervsaktiviteterne, evt. i ændret
omfang, som der skal ansøges om ved Struer Kommune.
Råstofloven er ikke rette lov til at regulere denne aktivitet.
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Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7
og 8.
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Regionen vil gerne være med til at sikre, at den fremtidige
anvendelse af arealet er lovlig, hensigtsmæssig og reguleret af rette
myndighed, og at afgørelser efter råstofloven ikke hindrer dette.
Dette findes, at være i tråd med råstoflovens formålsbestemmelse
særligt § 1 stk. 1 nr. 2) at indvinding og efterbehandling
tilrettelægges således, at det efterbehandlede areal kan indgå som
led i anden arealanvendelse.
Ved tilføjelsen til vilkåret, sikres at der ikke længere er modstrid
mellem afgørelserne om arealanvendelse efter forskellig lovgivning.
Tilføjelsen betyder samtidig, at efterbehandlingen iht. råstofloven, på
matr. 3l, som udgangspunkt kan godkendes umiddelbart efter
ikrafttrædelse, dog tidligst ved klagefristens udløb.
Bemærk, at det ligger uden for råstoflovens kompetence, at tillade
selve etableringerne. ændringer eller bibeholdelse af øvrige
erhvervsaktiviter, som reguleres og plantillades efter anden
lovgivning.

Udtalelser
Struer Kommune
Struer kommune har den 10. april 2017 orienteret regionen om
henvisning til ansøger om at ansøge ved regionen, så der ikke er
modstrid mellem vilkår om rådighed over ejendommen.
Der har forud for dette været dialog for at afstemme mulighederne
for lovliggørelse af de faktiske og ønskede anvendelsesmuligheder.
Der skal sandsynligvis også opnås, nye tilladelser/godkendelser fra
kommunen for at lovliggøre alle de faktiske forhold, hvilket også
muliggøres ved regionens afgørelse..
Struer Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til udkast til
tilføjelse til vilkår (fremsendt 28. april 2017).
Øvrige høringer
Ansøger er hørt 28. april 2017.
Ansøger/lodsejer har samme ejerkreds.
Ansøgningen til regionen vurderes ikke at være, af individuel
interesse, eller berøre andre parter væsentligt.
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VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet
Råstofindvinding hører sædvanligvis under reglerne om
miljøvurdering af konkrete projekter(VVM)4.
Den ansøgte vilkårsændring har ikke et omfang så det er omfattet af
lovens bilag 1, hvor projektet automatisk er omfattet af krav om
miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.
Råstofindvinding fra åbne brud er opført under lovens bilag 2, nr. 2a,
som projektet tidligere er vurderet efter. Desuden gælder bilag 2., nr.
13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som
allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige
skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag
1).

Region Midtjylland har vurderet vilkårsændringen. Vilkårsændringen
giver ikke i sig selv mulighed for ændrede aktiviteter der kan påvirke
miljøet.
Vilkårsændringen sikrer overensstemmelse med meddelt og vvmscreenet miljøgodkendelse til drift af knuseplads mv., eller evt.
fremtidig ansøgt ændring af erhvervsaktiviteten på stedet, som er
selvstændig opført på bilag 2.
Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen.
Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen til ændring af råstoftilladelsen vil blive offentliggjort på
Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk den 13.
september 2017.
Klagefristen for denne afgørelse er 11. oktober 2017.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder
et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk
og virk.dk.
Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og
organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.

4

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

(VVM) nr. 425 af 18. maj 2016 med tilhørende bekendtgørelser.

Side 4

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en
kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din
klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller
klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for
domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet for Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt
Råstofafgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4
uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen
stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region
Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet5, jf. råstoflovens §§ 13-16.
Rettidig klage efter denne lov har 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.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.
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Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så
vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag afgørelsen er
offentliggjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men
indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet6.
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.
Klageberettigede




Miljø- og Fødevareministeren
Enhver med retlig interesse i sagens udfald
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål
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

Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og
habitatdirektivet
Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker
Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en
konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er
offentligt bekendtgjort eller meddelt.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til
myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning
til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.
Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal
påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer
afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan
påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske
konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven.
Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

Venlig hilsen
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