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Tidsforlængelse af tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 

2e og 2g Trehuse, Frederiks i Viborg Kommune. 

 
Region Midtjylland meddeler hermed ændring af vilkår nr. 1 i 
tilladelse efter råstofloven af den 8.april 2008 fra Viborg Kommune, 
vedlagt som bilag 1. Tilladelsen forlænges med 2 år. 
 
Vilkår 1 har herefter følgende ordlyd: ”1. Tilladelsen gælder fra den 1. 
maj 2008 og indtil den 30. april 2020.” 
 
Der indsættes et nyt vilkår nr. 24. "Det beskyttede dige langs 
østsiden af matr. nr. 2e må ikke påvirkes af gravningen. Der skal 
holdes en afstand på 2 meter fra digefoden."  
 
De øvrige vilkår i tilladelse af 8.april 2008 fra Viborg Kommune 
fortsat gældende. 
 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 7 i råstofloven. 
 
Oversigtskort over området ses i bilag 2.  
 
Region Midtjylland har samtidigt afgjort, at projektet ikke vil påvirke 
miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en 
VVM-redegørelse (bilag 3).  
 
Ligeledes har Region Midtjylland afgjort, at der ikke skal udarbejdes 
en konsekvensvurdering, da der er tale om en tidsmæssig 
forlængelse af en igangværende råstofindvinding. Der er ikke 
kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. 
 
 
 
Begrundelse for afgørelsen 

Virksomheden har den 23. oktober 2017 indsendt en ansøgning til 
Region Midtjylland hvor der søges om, at udløbsdatoen for 
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grusgravningen og efterbehandlingen af arealet kan udsættes til 30. 
april 2020. Begrundelsen er, at der fortsat er brugbare råstoffer i 
graven. Der indvindes primært sand og grus. Ansøger vurderer, at 
den resterende forekomst kan udnyttes i løbet af de næste par år. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning  
Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort fredag den 10. 

november 2017 på Region Midtjyllands hjemmeside 
www.raastoffer.rm.dk.  
Klagefristen for denne råstoftilladelse er fredag den 8. december 

2017.  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og 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. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
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 indbringes 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 
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Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, 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. 
 
Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)  
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. 
Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, 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. Der henvises i øvrigt til den 
generelle klagevejledning. 
 
Klageberettigede  
 
• Miljøministeren  
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en 
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, på betingelse af 
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som 
dokumenterer dens formål, og 
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 
medlemmer.  
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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.  
 
Orientering  

Kopi af afgørelsen samt bilag 1,2 og 3 er i dag sendt til  
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Viborg Museum, vibmus@viborg.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund, 

post@sportsfiskerforbundet.dk,  
• Friluftsrådet, ajj-7600@webspeed.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
• Viborg kommune, vdb@viborg.dk  
• Danmarks naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk  
• Benny Ragner, benny.ragner@gmail.com 
• Ole Braüner, Trehuse 4, 7470 Karup 

 
 
Bilag  

1. Afgørelse fra Viborg Kommune af den 8.april 2008  
2. Kortrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde.  
3. VVM-screening  
 
Venlig hilsen 
 

 
Leif Pedersen 


