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Side 1

Til berørte parter, 
myndigheder og
foreninger

Høring om miljøkonsekvensrapport og udkast til 
råstofindvindingstilladelse, Haldum Grusgrav - Favrskov 
Kommune

Region Midtjylland igangsætter hermed høring over vurdering af 
virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til 
tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Haldum Grusgrav 
beliggende i Favrskov Kommune.

Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om tilladelse til årligt at indvinde 
op til 600.000 m3 sand sten og grus .
Det ansøgte omfatter et areal på 92 ha på dele af matr. nr. 6c, 6s, 
6t, 7e og 7m Vitten By, Vitten og 7a, 11c, 12g Haldum By, Haldum, 
Favrskov Kommune. 

Råstofindvinding i det udlagte graveområde ved Haldum har foregået 
siden slutningen af 1980'erne i den østlige del. Der søges nu om at 
råstofindvinde mod Vitten, afgrænset af Bondeshøjvej og Vittenvej.
Der er alene ansøgt om råstofindvinding over grundvandsspejlet. 
Vejadgang vil fortsat være mod Haldum ad Lynghøjvej.
Indvinding er delt op i 6 graveetaper, hvoraf kun 2 vil være åbne af 
gangen, Indvinding forventes afsluttet i 2034.

Udgangspunktet er, at arealet skal efterbehandles til pesticid- og 
kvælstoffri landbrugsmæssig drift og/eller naturformål.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens1 bestemmelser om ud-
arbejdelse af en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet 
(VVM), idet projektet er opført på lovens bilag 1, punkt 19 "Råstof-
indvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, 
eller tørvegravning på et areal over 150 hektar".

1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Nymølle Stenindustrier A/S har udarbejdet en 
miljøkonsekvensrapport " Miljøkonsekvensrapport for udvidelse af 
råstofgrav ved Haldum", juni 2019.

Region Midtjylland skal jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 3 
høre både offentligheden og berørte myndigheder over 
miljøkonsekvensrapporten, som Nymølle Stenindustrier A/S har 
fremlagt, herunder ansøgningen om tilladelse, før der træffes endelig 
afgørelse om tilladelse til det ansøgte. 

Jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens2 § 10, stk. 1, nr. 1, erstatter en 
tilladelse efter § 7 i råstofloven3 en tilladelse efter 
miljøvurderingslovens § 25. Derfor sender Region Midtjylland udover 
miljøkonsekvensrapporten et udkast til tilladelse til erhvervsmæssig 
råstofindvinding i høring.

I forbindelse med høringen offentliggør Region Midtjylland 
ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende 
oplysninger samt udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af 
råstoffer. 

Hvor lang tid er der til at lave et høringssvar? 
Tidsfristen for denne høring er i henhold til Miljøvurderingsloven for 
offentligheden og berørte myndigheder fastsat til mindst 8 uger. Pga. 
ferieperioden har regionen fastsat en høringsperiode på 10 uger og

 - høringsfristen er således fastsat til den 16. september 2019

Hvor skal et høringssvar sendes hen? 
Indsigelser og bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og/eller til 
udkastet til tilladelse skal inden for høringsfristen sendes som mail til: 
raastoffer@ru.rm.dk 

Hvor kan man stille spørgsmål og få flere oplysninger? 
Spørgsmål om miljøvurderingen og ansøgningen kan stilles til Leif 
Pedersen eller Annemarie D. Karlsen, Region Midtjylland på telefon: 
2937 9768/ 7841 1925 eller mail: raastoffer@ru.rm.dk

Afgørelser og lovgivning
Region Midtjylland påtænker at give en tilladelse efter råstofloven § 7 
stk. 1 jf. Bekendtgørelse om af lov om råstoffer nr. 124 af 26/01-
2017 til råstofindvinding på det ansøgte areal.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport på baggrund af et 
afgrænsningsnotat jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om 

2 BEK nr. 121 af 04/02/2019 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og 

digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
3 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer.
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miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), som beskriver de miljømæssige forhold eller påvirkninger på 
mennesker og natur, som Region Midtjylland finder væsentlige. 

Hvor kan man se sagens relevante oplysninger? 

På Region Midtjyllands hjemmeside offentliggøres følgende materiale:

Ansøgningsmateriale af d. 17. og 30. november 2017
Miljøkonsekvensrapporten, juni 2019 
Udkast til indvindingstilladelse, juli 2019
Støjrapport af d. 26. februar 2019
Grave- og efterbehandlingsplan af d. 11. februar 2019

Materialet kan findes ved at benytte følgende link: 

https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-
baredygtig-udvikling/rastoffer/rastofindvinding

Sagens materiale ligger under overskriften Miljøkonsekvensvurdering 
2019. 
Høringsbrevet sendes til berørte myndigheder, parter i sagen og til 
foreninger som varetager natur- og miljøinteresser.

Miljøoplysninger, der er indhentet af bygherren eller regionen i 
forbindelse med sagens behandling, fx tællinger, registreringer og 
andre data, kan rekvireres ved regionen. Der er ikke indsamlet data, 
som ikke fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Offentlighedens deltagelse i miljøvurderingsprocessen
Der er afholdt borgermøde vedrørende den ansøgte råstofindvinding 
og miljøvurderingsprocessen den 4. april 2018, og udkast til 
afgrænsningsnotat har været i en forlænget offentlig høring i 
perioden fra 10. april til 8. maj 2018.
Miljøkonsekvensrapporten og udkast til råstofindvindingstilladelsen er 
sendt i offentlig høring d. 8. juli 2019 til 16. september 2019.

Venlig hilsen

 
Leif Pedersen        Annemarie Dalsgaard Karlsen

Behandling af personoplysninger
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere 
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den 
forbindelse på data-ru.rm.dk

https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/rastoffer/rastofindvinding
https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/rastoffer/rastofindvinding
https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/rastoffer/rastofindvinding
http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

