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Side 1 

 

 

Tilladelse til ændret driftstid på del af matr. nr. 7a Den 

Sydøstlige Del, Mejrup - i Holstebro Kommune 

 

 

Afgørelse fra Region Midtjylland.     

På baggrund af ansøgning af 28. juni 2017, og med hjemmel i 

råstofloven1, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til ændring af 

driftstider fastsat i vilkår 37 i tilladelse af 31. oktober 2014 

(sagsnr. 1-50-71-40-14). 

 

Vilkåret i medfør af råstoflovens § 10, affattes herefter således. 

 

Driftstider 

37. Driften af råstofgraven, herunder indvinding, læsning og kørsel, 

må foregå indenfor følgende tidsrum:  

 

Driftstider 

Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdninganlæg 

Mandag - Fredag Lørdage Søn- og helligdage 

07.00-18.00 (matr. 8k og 

8a) 

06.00-20.00 (matr. 7a) 

08.00-14.00 Ingen aktivitet 

Udlevering og Læsning, herunder kørsel inden for projektområde 

Mandag - Fredag Lørdage Søn- og helligdage 

07.00-18.00 (matr. 8k og 

8a) 

06.00-20.00 (matr. 7a) 

08.00-14.00 Ingen aktivitet 

 

Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter 

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan forventes at få 

væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor afgjort, at der ikke er 

krav om en miljøvurdering2, jf. lovens § 21.  

                                           
1 Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 

1 og § 8. 

Vejdirektoratet 

Thomas Helsteds Vej 11 
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Natura 2000 områder 

Region Midtjylland har vurderet, at projektændringen ikke kan 

påvirke Natura 2000-områder, og det er derfor besluttet at der ikke 

skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs 

påvirkning af Natura 2000 områder3.   

Gyldighed og tilbagekaldelse 

Den fastsatte vilkårsændring må ikke påbegyndes 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. 

 
Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af 

grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i 

råstoflovens § 11. 

 

Region Midtjylland har vurderet, at der ikke på tilladelsestidspunktet 

er bilag IV-arter på arealet, som påvirkes ændringen i tilladelsens 

driftstider.  

 

For øvrige forhold og vurderinger henvises til den oprindelige 

tilladelse af 31. oktober 2014. 

Ændringer af vilkår 

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage 

ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt 

måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens 

formålsbestemmelser. 

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens 

egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog 

kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i 

forhold til grundlaget for denne afgørelse. 

 

Grundlag for tilladelsen 

Ansøgningens indhold 

 

Vejdirektoratet søger om tilladelse til at ændre vilkåret om driftstider i det østlige 

graveområde på hverdage til kl. 06.00 – 20.00. 

 

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

projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016 med tilhørende bekendtgørelser 
3 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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På grund af de meget vandfølsomme jordarter, som motorvejen går gennem, 

ønsker Vejdirektoratets entreprenør Barslund A/S at maksimere jordarbejdet i 

sommerperioden, hvilket giver behov for udvidede arbejdstider. Vejdirektoratet 

støtter dette ønske og søger derfor om udvidelse af driftstiden i råstofområdet 

som beskrevet ovenfor. 

 

Jord- og belægningsarbejder på motorvejen vil være i tidsrummet kl. 6 – 20 på 

hverdage, og af hensyn til projektets fremdrift ønskes samme driftstid i 

råstofområdet, da produktionen på motorvejen hænger sammen med 

muligheden for at tilkøre sand fra råstofområdet. 

 

Der vil typisk blive arbejdet med 1 gravemaskine i råstofområdet og 5 dumpere, 

der kører sand til motorvejsprojektet. I særlige tilfælde vil der være op til 10 

dumpere, som kører sand til motorvejsprojektet. 

 

Afstanden til nærmeste beboelsesejendom fra det østlige graveområde er 350 

m (Gammelbyvej 2) (Regionen Midtjylland bemærker, at der er mere 

end 400 meter  fra gravearealet til ejendommen). Til sammenligning er 

afstanden fra denne ejendom til det igangværende motorvejsbyggeri ca. 110 m. 

 

Udtalelser 

Holstebro Kommune 

Holstebro Kommune har ingen bemærkninger til den udvidede 

arbejdstid, idet vi selvfølgelig forventer, at de fastsatte støjgrænser 

overholdes. 

Øvrige høringer 

Ansøgningen vurderes ikke at være, af individuel interesse, eller 

berøre andre parter væsentligt. 
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Region Midtjyllands bemærkninger 

 

For generelle bemærkninger og vurderinger henvises til den 

oprindelige tilladelse af 31. oktober 2014. 

Støj 

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra 

grusgrave, i det åbne land, bør fastsættes med udgangspunkt i 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra 

virksomheder”, områdetype 3 - “Blandet bolig- og 

erhvervsbebyggelse, centerområder”. 

Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, at baggrundsstøjniveauet i det 

åbne land normalt er lavt. Det er derfor ønskeligt, at støjniveauet fra 

virksomheder er så lav som muligt og fastsættelse af støjgrænserne 

bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, af de 

tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen. 

 

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjvilkår for 

områdetype 3, er en rimelig afvejning af hensynet til indvindingens 

stedbundne karakter, og hensynet til en forventning om lavt 

støjniveau i det åbne land.  

Dog vurderes det, at der typisk er mulighed for, at tilrettelægge 

driften således, at støjen lørdage i tidsrummet 07:00- 14:00 kan 

bringes ned til 45 dB(A), f.eks. kan aktiviteten sædvanligvis 

begrænses til udlevering af råstoffer indenfor denne grænse.  

Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en 

forventning om lavere støjniveau på lørdage 7:00-14:00 i det åbne 

land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3.  

   

Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-

vægtede lydtryksniveau Lr, bør derfor således ved beboelse (ved 

spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters 

afstand af beboelsesejendomme, i boligområder som alle 

opholdsarealer indenfor området) i nedenstående tidsrum ikke 

overstige: 

  

      Mandag til fredag 

 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00,  

 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 – 22.00  

 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00 

 

Lørdag 

 45 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00. 

 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00. 

 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00. 

 

Søn- og helligdage 

 40 dB(A) hele døgnet. 
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Den tilladte driftstid er oprindeligt fastsat til hverdage 7:00-18:00 og 

lørdage 08:00- 14:00 for alle anlæg. 

Med baggrund i ansøgningen om ændret driftstid og områdets 

karakter og ovenstående betragtninger fastsættes driftstiden for 

råstofindvindingen på  matr. 7a Den Sydøstlige Del, Mejrup, herefter 

til 06:00-20:00 på hverdage. Det er vurderet, at arbejdet efter 

ændringen fortsat kan overholdes ovenfor beskrevne støjgrænser. 

 

Udover nærmeste afstand til nabo er der lagt vægt på at indvindingen 

ifølge gældende graveplan sker fra syd mod nord, med heraf følgende 

støjdæmpende virkning af gravefronten, samt at dumperkørsel ud af 

området sker ved en sydligere placering (ca. 550 meter fra nærmeste 

nabo).  

 

Region Midtjylland er opmærksom på, men ligger mindre vægt på, at 

støjen må forventes sløret, af såvel arbejdet på selve 

motorvejstrækningen som trafikken på hovedvejen Holstebro- Viborg, 

der er sammenfaldende med den udvidede driftstid. 

 

VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet 

Råstofindvinding hører under reglerne om miljøvurdering af konkrete 

projekter(VVM)4.  

 

Den ansøgte projektændring 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, 

hvorfor det skal afgøres om indvindingen er omfattet af kravet om 

miljøvurdering og VVM-tilladelse, på baggrund af den indsendte 

ansøgning.  

Region Midtjylland har udført en screening af projektændringen. 

Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, 

hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt. 

 

Screeningen har fastslået, at projektændringens art, dimension og 

placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.  

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

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

Tilladelsen til ændring af råstoftilladelsen vil blive offentliggjort 

onsdag den 05. juli 2017, på Region Midtjyllands hjemmeside 

www.raastoffer.rm.dk. 

 

Klagefristen for denne råstoftilladelse er onsdag den 02. august 

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 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og 

organisationers vedkommende (2016-niveau). 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 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 
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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. 

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 

                                           
5 Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16. 
6 Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

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

 

 

Venlig hilsen 

  

Morten Riser Myrvig  

 

 

Orientering 

Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, 

post@sportsfiskerforbundet.dk,  

 Friluftsraadet 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Holstebro Kommune 

 Dansk Industri, di@di.dk 

 Vejdirektoratet  
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