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Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt for råstofindvin-
dingsprojekt på matr.nr. 2h Glatved By, Hoed og 3l Hoed By, 
Hoed i Norddjurs Kommune 
 
På baggrund af jeres ansøgning af 3. marts 2021 og fremsendte til-
pasninger af ansøgning af 3. november 2021, kan Region Midtjylland 
konstatere, at der søgt om et projekt om råstofindvinding på et 14,8 
ha stort areal.  
 
Råstofindvindingsprojekter hvor minestedets areal er under 25 ha, er 
opført på miljøvurderingslovens1 bilag 2, punkt 2a, og er omfattet af 
lovens bestemmelse i § 21 om screening af projektets indvirkninger 
på miljøet, hvorefter Region Midtjylland på grundlag af ansøger/byg-
herrens ansøgning skal træffe afgørelse om, hvorvidt et projekt om-
fattet af bilag 2 er omfattet af lovens krav om miljøvurdering og tilla-
delse. 
 
Region Midtjylland har efter miljøvurderingslovens § 21 udført en 
screening under hensyntagen til kriterierne i bilag 6. Ved screeningen 
er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af 
de potentielle indvirkninger på miljøet vurderet. 
 
Konklusion på screeningen med samlet begrundelse 

Region Midtjylland vurderer, at gennemførelse af det ansøgte projekt 
forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen 
er baseret på en samlet vurdering af ansøgers ansøgning og oplys-
ninger, supplerende oplysninger fra fagmyndigheders høringssvar og 
almene erfaringer om projektets aktiviteter. 

Region Midtjylland har ved denne vurdering lagt vægt på, at projektet 
forventes at medføre væsentligt øget støjpåvirkning af omgivelserne; 
både alene og kumulativt med støjpåvirkningerne fra projekter om 
tilførsel af jord og råstofindvinding i området. Regionen bemærker 
hertil, at man ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere, hvor-

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 1af lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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vidt støjgrænserne ved nærmeste beboelse med fornøden klarhed vil 
kunne overholdes.  

Regionen Midtjylland lægger videre vægt på, at gennemførelse af 
projektet vil medføre en anseelig mængde tung trafik i området over 
en længere årrække på 10 år. I området er der aktuelt det nærlig-
gende RenoDjurs-anlæg, flere aktive råstofgrave, samt projekter om 
tilførsel af jord til råstofgrave, som i forvejen medfører en anseelig 
mængde tung trafik for området. De resulterende miljøgener for be-
boelser fra den tunge trafik vurderes kumulativt at medføre en på-
regnelig væsentlig miljøpåvirkning af et mindre antal beboelser langs 
den første del af transportruten på Nymandsvej. 
 
Region Midtjyllands gennemgang af miljøindvirkninger og vurderinger 
med begrundelse fremgår af screeningsskemaet, som er vedlagt som 
bilag 1. 
 
Som følge af Region Midtjyllands afgørelse, er det ansøgte projekt 
omfattet af lovens krav om miljøvurderingspligt og tilladelse, hvortil 
ansøger, som foreskrevet i miljøvurderingslovens § 20, skal udarbej-
de en miljøkonsekvensrapport. Se hertil vedlagte procesdiagram om 
miljøvurdering vedlagt som bilag 2. 
 
Høring 
Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte 
projekt i høring hos berørte parter, herunder berørte myndigheder. 
Oplysninger af betydning for screeningen er indarbejdet i screenings-
skemaet, hvortil naturnotat fra Norddjurs Kommune fremgår af bilag 
5. 
 
Offentliggørelse og fremsendelse til berørte parter 
Afgørelsen vil blive offentliggjort 12. november 2021 på Region 
Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk. 
Afgørelsen sendes til berørte parter, herunder berørte myndigheder. 
 
Klagevejledning 
Screeningsafgørelsen kan efter miljøvurderingslovens kapitel 18, for 
så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
Klagen skal indgives senest den 10. december 2021. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. 
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. 
 

http://www.raastoffer.rm.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjyl-
land. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region 
Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 
uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klagepor-
talen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge 
klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her. 
 
Rettidig klage har ikke opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklage-
nævnet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om at fravige lovens 
udgangspunkt. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen. Udlø-
ber klagefristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 
den følgende hverdag. 
 
Klageberettigede er i henhold til § 50 i miljøvurderingsloven: 

 miljøministeren, 
 enhver med retlig interesse i sagens udfald, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, der som hoved-

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. 

 
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelse efter miljøvurderingsloven 
skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. 
miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, reg-
nes søgsmålsfristen dog altid fra offentliggørelsen. 
 
Venlig hilsen 
 

 
Flemming Vang Christensen 
 
 
 
 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Bilag 
1. Screeningsskema 
2. Oversigtskort  
3. Miljøvurderingsprocessen for råstofansøgninger 
4. Ansøgning og tilpasset ansøgning 
5. Notat vedrørende naturforhold fra Norddjurs Kommune  
6. Notat om naturforhold udarbejdet af Enbicon 
 
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 
 

http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

