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Ændring af vilkår vedr. efterbehandling af skrænthældninger i råstoftilladelse af 15. december 2009 vedr.
matr.nr. 23a og 8a Ejerslev By, Ejerslev, Morsø Kommune
Region Nordjylland har den 1. maj 2019 modtaget en ansøgning fra Imerys vedr. en ændring af vilkår vedr.
skrænthældninger i forbindelse med efterbehandling.

Afgørelse efter råstofloven1
Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående redegørelse og med hjemmel i råstoflovens §7 og
§10 truffet følgende afgørelse i sagen:
Der tilføjes følgende vilkår til råstoftilladelse af 15. december 2009 vedr. matr.nr. 23a og 8a Ejerslev By,
Ejerslev, Morsø Kommune:
• Skrænters hældning/anlæg ved efterbehandling:
• Skrænt mod nord efterbehandles med et anlæg ikke stejlere end 1:1
• Skrænt mod vest efterbehandles med et anlæg ikke stejlere end 1:1
• Skrænt mod øst efterbehandles med et anlæg ikke stejlere end 1:1½, eller med et anlæg ikke stejlere
end 1:1 og en permanent ikke-flytbar markering (f.eks. kampesten) i en afstand på 15 meter fra skråningen som forhindrer alle former for kørsel.
Der skal etableres en blød konkav formation (tunge) i den centrale-vestlige del af råstofgraven.

Vilkåret erstatter følgende del af vilkår 14 i den eksisterende tilladelse:

1

Bekendtgørelse af lov om råstoffer, lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017.
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• Øst- og nordvæggen skal efterlades næsten lodret, således at de fremgravede molerprofiler med askelagene forbliver synlige. Gravens vestside udflades med anlæg 1:1½-5, således at der dannes tungeformede jordformationer i rytme som en foldet molerformation, som ”flyder” ned i graven fra vest mod øst.

Redegørelse
Efterbehandlingen af råstofgraven Ejerslev Nord på matriklerne 23a og 8a Ejerslev By, Ejerslev, Morsø
Kommune skal ske i overensstemmelse med ”Fortsat indvinding af moler i Ejerslev Molerfelt – VVM-redegørelse til Tillæg nr. 55 til Regionplan 2000-2012, Viborg Amtsråd marts 2003” og den reviderede tilladelse til
råstofindvinding af 15. december 2009 meddelt af Morsø Kommune.
Efterbehandlingsplanen skitseret i VVM-redegørelsen og vilkårene i råstoftilladelsen beskriver, at øst- og
nordvæggen efterlades næsten lodret, således at de fremgravede molerprofiler med akselagene bliver synlige, og at råstofgravens vestside skal udflades således at der dannes tungeformede jordformationer som
flyder ned i råstofgraven fra vest mod øst (se vilkår 14 i råstoftilladelsen).
I forbindelse med indvindingen af moler, har det vist sig, at de geologiske forhold i området ikke er som forventet da efterbehandlingsplanen blev udarbejdet. Der er dermed opstået et behov for at revidere efterbehandlingsplanen især i forhold til skrænthældningerne.
Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte vilkårsændring afspejlet i ”Ny efterbehandlingsplan for Ejerslev
United og Ejerslev Nord, Mors” af 1. september 2020 honorerer de oprindelige intentioner i VVM-redegørelsen på passende vis, inden for de rammer der er udstukket af de afdækkede geologiske forhold.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven2
Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og en screening3.
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)4
Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker de nærmeste Natura 2000-områder Habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning, og område nr. 29 Dråby Vig væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke
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Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af
25. oktober 2018.
Screeningen tager udgangspunkt i kriterierne fra Miljøvurderingslovens bilag 6 ’Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet
af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering’.

4

Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere
ændringer).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter, lovbek. nr. 1595 af 6. december 2018.
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skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000
områder. Områderne ligger i en afstand af ca. 190 m og 4 km. fra det ansøgte projekt.

Bilag IV-arter
Ifølge opslag på naturbasen den 4.september 2020 er der ikke registreret bilag IV-arter på eller nær de aktive råstofgrave.

Høring
Nærværende vilkårsændring til råstoftilladelse har været i høring hos Morsø Kommune, ansøger og lodsejer
i perioden 18. november 2020 – 17.december 2020, og der er ikke kommet bemærkninger til vilkårsændringen.

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 7. januar 2021 på: https://rn.dk/regional-udvikling/raastoffer under Tilladelse
til råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven

Generel klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside (kpo-naevneneshus.dk).
Klageportalen kan også findes 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. For behandling af klager, der
indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og
1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En klage afvises, hvis gebyret
ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først sendt videre når gebyret er betalt.
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
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og før at det er meddelt virksomheden, at der ikke
er klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.

Klagevejledning - afgørelse efter Råstofloven
Der kan klages over afgørelsen, herunder konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag
IV- arter, til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentlig bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland via
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klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen
giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. Råstoflovens §§ 13-16.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:
•
•
•
•
•
•
•

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.

Klagevejledning - afgørelse efter Miljøvurderingsloven
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Nordjylland, som videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:
•
•
•
•
•
•

Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale 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.

I tilfælde af, at der er spørgsmål til ovenstående eller selve tilladelsen, kan undertegnede kontaktes.
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Med venlig hilsen

Pia Heuer Andersen
Geolog

Kopi sendt til:
• Morsø Kommune, e-mail: teknikogmiljo@morsoe.dk
• Lodsejere af matriklerne 8a og 23a Ejerslev By, Ejerslev
• Jens Demant Bernth, e-mail: Jens.Bernth@wsp.com
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