Nabo til en råstofgrav
Som nabo til en planlagt råstofgrav er du i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til
råstofindvinding part i sagen. Du modtager derfor et høringsbrev, hvor du bliver bedt om dine
eventuelle bemærkninger til ansøgningen om at grave efter råstoffer.
Alle parter i sagen har mulighed for at bidrage med deres bemærkninger, men det er Region
Midtjylland, der beslutter, om tilladelsen skal gives. Hvis du indsender bemærkninger til ansøgningen, vil dine bemærkninger således indgå i vores vurdering af ansøgningen og hvilke
særlige vilkår, der skal stilles for driften af råstofgraven fx mht. støj, arbejdstider og graveafstande.
Når høringen er afsluttet, udarbejder regionen et udkast til råstoftilladelsen. Udkastet sendes herefter i høring hos alle parter – herunder dig som nabo. I denne høringsperiode har du
igen mulighed for at indsende bemærkninger til sagen.
På baggrund af de indkomne bemærkninger færdiggør regionen råstoftilladelsen. Den endelige råstoftilladelse bliver offentliggjort på regionens hjemmeside www.raastoffer.rm.dk og
sendt til alle parter i sagen.
Herefter har sagens parter, i en periode på 4 uger, mulighed for at klage over regionens afgørelse. Klagevejledningen fremgår af råstoftilladelsen. Såfremt der ikke bliver klaget over
regionens afgørelse, kan indvindingen nu sættes i gang.
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Læs mere på www.raastoffer.rm.dk.
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RÅSTOFFER TIL GAVN FOR SAMFUNDET
Cirka 1 % af Region Midtjyllands areal er udlagt til råstofgraveområder, og der er cirka 160
aktive råstofgrave i regionen.
Råstofindvinding kan fylde meget i landskabet, fordi det til tider larmer, støver eller medfører
tung trafik.
Samtidigt er råstoffer som sand, grus, sten, kalk og ler en begrænset ressource, som er nødvendig for byggeri og vejanlæg – og dermed i høj grad betydningsfuld for samfundsvæksten.
Det er de geologiske forhold, der bestemmer, hvor de gode råstoffer er. Derfor skal råstofferne hentes der, hvor naturen har lagt dem. Også selvom der bor naboer tæt på.
Som myndighed er Region Midtjylland forpligtet til at udlægge graveområder og udstede
råstoftilladelser, der sikrer råstofbehovet flere år frem i tiden. Det forsøger vi at gøre med så
få og små gener for naboer som muligt.
Vi fastsætter derfor altid en række vilkår for en råstoftilladelse efter en høring af sagens
parter. Vilkårene kan blandt andet regulere, hvilke tidspunkter af døgnet, der må arbejdes
i råstofgraven, hvor meget arbejdet må støje og den fysiske afgrænsning af indvindingen.
Herefter fører regionen tilsyn med, at vilkårene overholdes.

Vi bruger råstoffer overalt i vores hverdag (Illu. Jesper Deleuran)

Råstoffer som sand, grus, sten og ler fra råstofgrave i regionen er nødvendige for samfundet
både til store byggeprojekter som fx nye hospitaler og motorveje, men også til mindre byggeprojekter som fx parcelhuse.
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