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Side 1 

 

 

SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S 

Bindeleddet 4 

8940 Randers SV 

 

Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk 

 
 
Tilladelse til oplag og forarbejdning af råstoffer på matr. nr. 

28g Romalt By, Kristrup 

 

Søndergaard Sten & Grus A/S har søgt om tilladelse i henhold til 
råstoflovens § 7 til at indrette en plads på matr. nr. 28g Romalt By, 
Kristrup til oparbejdning og lager af råstoffer. Råstofferne indvindes 
på matr. nr. 5u Romalt By, Kristrup som grænser op til matr. nr. 28g. 
 
Pladsen er på ca. 1,3 ha. og beliggenheden fremgår af nedenstående 
kort. 

 
 
 



 

Side 2 

Region Midtjyllands afgørelse 

 
Region Midtjylland meddeler herved tilladelse til at anvende ca. 1,3 ha af 

matr. nr. 28g Romalt By, Kristrup til oparbejdning og lager for råstoffer, der 

indvindes på matr. nr. 5u Romalt By, Kristrup til udgangen af december 

2016.  

 

Region Midtjylland har screenet det ansøgte og har afgjort, at det ansøgte 

ikke er VVM-pligtigt. 

 

Region Midtjylland har vurderet, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 

2000 området, som udgøres af habitatområde H229 (Bjerre Skov og Haslund 

skov) som ligger ca. 5 km mod sydvest. Der vil heller ikke være en 

påvirkning af nærmeste fuglebeskyttelsesområde F15(Randers og Mariager 

Fjorde og Ålborg Bugt) som ligger ca. 3,5 km mod nord. 

 

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning 

samt de indhentede udtalelser fra berørte parter og afgørelser fra andre 

myndigheder.  

 

Arealet er udpeget som regionalt graveområde. 

 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 

2013 om råstoffer, § 7, stk.1.  

 
 

Udtalelser i sagen fra øvrige berørte parter 

 

Naturstyrelsen har givet en skovlovsdispensation til det ansøgte, da området 

er fredskov og ejet af Naturstyrelsen. 

Skovlovsdispensationen er gældende indtil udgangen af 2016 og gælder kun 

for Søndergaard Sten & Grus A/S. Arealet må således ikke fremlejes til 

andre. 

 

Skovlovsdispensationen fremgår af bilag 1. 
 
VVM-screening 

 

Det ansøgte område er på ca. 1,3 ha og er derfor omfattet af VVM-
bekendtgørelsens bilag 2 punkt 2a. Region Midtjylland har derfor 
udarbejdet en VVM-screening i henhold til § 3 stk. 2 jf. kriterierne i bilag 
3. 
 

VVM-screeningen fremgår af bilag 2. 
 
Natura 2000 områder 

Nærmeste dele af Natura 2000 områderne, Habitatområde nr. 229 
Bjerre Skov og Haslund som ligger ca. 5 km mod sydvest samt 



 

Side 3 

fuglebeskyttelsesområdet F 15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg 
Bugt, ligger ca. 3,3 kilometer mod nord.  
Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle 
af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der 
ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs 
påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder1. 
 
 
Redegørelse for sagen 

 

Søndergaard Sten & Grus A/S har lejet et areal på ca. 1,3 ha af 
Naturstyrelsen, Kronjylland indtil udgangen af 2016. Arealet skal anvendes til 
placering af materiel til oparbejdning og lager for råstoffer i forbindelse med 
råstofindvinding på matr. nr. 5u Romalt By, Kristrup. 
 
Naturstyrelsen har givet en skovlovsdispensation til den påtænkte 
arealanvendelse.  
 
 
Vilkår for lagerpladsen 

 

Arealet skal reetableres til skov eller natur. Reetableringen skal godkendes af 
skovlovsmyndigheden senest med udgangen af 2016. 
 

Den fjernede overjord skal placeres på pladsen igen i et jævnt lag. Det 
betyder, at den afrømmede muld og overjord lægges i depot indtil 
reetableringen finder sted. 
 
Reetablering kan undlades hvis der opnås gravetilladelse på arealet. 
 
Pladsen må kun anvendes til materiel til grusgravning på den tilstødende 
grusgrav mod vest, samt materialer udgravet fra samme grusgrav. Der må 
ikke oplagres andre materialer, ting eller opføres bebyggelse, belægning eller 
lignende. 
 
Der skal udlægges erstatningsskov på 1,95 ha. Den nærmere placering 
aftales med Naturstyrelsen. 
 
Materialer der er lagt ind i fredskoven mod syd skal fjernes inden udgangen 
af august måned 2015. 
 
Adgangsvejen er fra Clausholmvej. 
 
Lagerpladsen skal inddrages i den samlede garanti som er stillet for 
råstofindvinding på matr. 5u Romalt By, Kristrup. Garantien reguleres derfor 
til 800.000 kr. 
 
 

                                         
1 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 

og 8. 
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Klagevejledning  

 

Regionens afgørelse kan efter Råstoflovens § 13, stk.1, påklages til Natur – 
og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige 
myndigheder, landsdækkende samt lokale foreninger og organisationer med 
væsentlig interesse i afgørelsen, og enhver der i øvrigt har en væsentlig 
individuel interesse i afgørelsen.  
 
Regionens afgørelse efter Planloven om VVM-pligt kan for så vidt angår 
retlige spørgsmål (afgørelsens lovlighed) ligeledes påklages til Natur – og 
Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen for ovennævnte love er 4 uger og regnes fra 

annonceringsdatoen på Regionen Midtjyllands hjemmeside, som er den 26. 

august 2015. 

En eventuel klage skal indbringes til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klage kan kun indgives via Klageportalen, som er en digital 
selvbetjeningsløsning. Adgang til klageportalen findes som et link på 
forsiden af www.nmkn.dk.  Borgere, virksomheder og organisationer 
tilgår Klageportalen via www. borger.dk eller www.virk.dk.  
 

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 500 kr. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, 

når gebyret er betalt, og du har endelig godkendt din klage. 

Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside 

www.nmkn.dk.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
Klagen skal være modtaget senest den 23. september 2015 inden for 

ekspeditionstiden. Ansøger vil straks få besked, hvis der indkommer klager. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 

Klage i henhold til Råstofloven og Planloven har opsættende virkning med 

mindre klagemyndigheden bestemmer andet, og tilladelsen må ikke 

udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Råstoflovens § 43, stk. 1. 
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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 Natur- og Miljøklagenævnet 
inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort 
eller meddelt.  
Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til 
myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- 
og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning 
til, jf. råstoflovens regler om klageadgang. 
 
 
Venlig hilsen 

 

Leif Pedersen 

 

 

 

 

Kopi af tilladelsen er sendt til: 
 
 

• Randers Kommune, randerskommune@randers.dk 
• Østjyllands Museum, mail@museumoj.dk 
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
• Naturstyrelsen Kronjylland, kjy@nst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk 
• Danmarks ornitologiske forening, randers@dof.dk 
• Friluftsrådet regionalafdeling v/ Anni Juhl Jørgensen, ajj-
7600@webspeed.dk 

• Niras, att: Charlotte Greve, chg@niras.dk 
 
 
 
 
Bilag 

 

1. Skovlovsafgørelse 

2. VVM-screening 


