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Tillæg til råstoftilladelse uden for graveområde på Barkærvej 17, 7900 Nykøbing Mors
Region Nordjylland har d. 1. maj 2019 modtaget en ansøgning om tilladelse til at indvinde moler på et areal
på 0,3 ha på adressen Barkærvej 17, 7900 Nykøbing Mors matr.nr. 23a Ejerslev By, Ejerslev og på adressen
Lyngen 7, 7900 Nykøbing Mors, matr.nr. 8a Ejerslev By, Ejerslev fra Imerys Industrial Minerals Denmark A/S
(bilag 1).
Området grænser op til graveområde i Råstofplan 2016.
Der søges om en udvidelse af den eksisterende råstofgrav og råstofindvinding på tilsvarende vilkår som den
eksisterende råstoftilladelse udstedt af Morsø Kommune den 15. december 2009. Udvidelsen ligger uden for
graveområde Ejerslev.
Råstofplanens retningslinje 3 giver Regionsrådet mulighed for, i bestemte situationer, at meddele tilladelse til
råstofindvinding uden for de udlagte graveområder, som råstofplanen indeholder. Regionen vurderer, at den
ansøgte indvinding opfylder betingelserne i retningslinje 3, da der er tale om en mindre udvidelse af gravningen uden for et eksisterende graveområde, som vil betyde en bedre udnyttelse af forekomsten.

Region Nordjyllands afgørelse
Region Nordjylland har på baggrund af ovenstående, den politiske behandling af sagen og med hjemmel i
råstoflovens § 7 og § 10 truffet følgende afgørelse i sagen:
Region Nordjylland meddeler hermed tilladelse til indvinding uden for graveområdet på matr.nr. 23a Ejerslev
By, Ejerslev og matr.nr. 8a Ejerslev By, Ejerslev.
Tilladelsen gives på tilsvarende vilkår som tilladelse til indvinding af moler i Ejerslev Nord af 15. december
2009 udsted af Morsø Kommune (bilag 2).
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Tilladelsen gælder et areal på 0,3 ha og indvinding af 120.000 m3 moler om året. Tilladelsen udløber den
31. oktober 2029. Det tilladte areal fremgår af bilag 1.

Redegørelse
Imerys har den 1. maj 2019 søgt om en mindre arealmæssig udvidelse af den eksisterende råstoftilladelse i
Ejerslev. Den ansøgte udvidelse ligger på del af matr. 23a og 8a Ejerslev By, Ejerslev, Barkærvej 17 og
Lyngen 7, 7900 Nykøbing M i Morsø Kommune (bilag 1). På det ansøgte areal ligger der i dag en mindre
landejendom.
Der er søgt om indvinding på samme vilkår som den eksisterende tilladelse til indvinding af moler (bilag 2).
Tilladelsen er udstedt af Morsø Kommune og gælder til 2029. Det er tilladt at indvinde op til 120.000 m³ pr.
år. Der skal efterbehandles til rekreativt formål og ekstensivt landbrug.
Udvidelsen ligger uden for graveområdet og udgør 0,3 ha. Virksomheden forventer, at der findes ca. 75.000
m³ moler på det ansøgte område. En tilladelse til at indvinde moleret vil give en bedre udnyttelse af råstofressourcen.
Råstofplanens retningslinje 3 giver Regionsrådet mulighed for, i bestemte situationer, at meddele tilladelse
til råstofindvinding uden for de udlagte graveområder, som råstofplanen indeholder. Regionen vurderer, at
den pågældende sag opfylder betingelserne i retningslinje 3, da der er tale om en mindre udvidelse af gravningen uden for et eksisterende graveområde, som vil betyde en bedre udnyttelse af forekomsten.
Ansøgningsmateriale samt Region Nordjyllands miljøscreening har været i høring fra den 18. juni 2019 til
den 11. juli 2019. Der er indkommet 3 høringssvar; 2 fra Morsø Kommune (bilag 3 og 4) og 1 høringssvar fra en nabo (bilag 5). Høringssvarene omhandler hovedsagelig nedrivning og opbygning af en ejendom
på det ansøgte areal, samt efterbehandlingen af arealerne, hvor både kommune og nabo kommer med forslag og ønsker.
En igangsætningstilladelse for udvidelsen vil være betinget af, at de relevante tilladelser fra Morsø Kommune foreligger. Ansøger skal selv søge og opnå landzonetilladelse, nedrivningstilladelse og bygningstilladelse hos Morsø Kommune.

Miljøvurderingsloven1
Region Nordjylland har udført en screening af det ansøgte projekt, som har været i høring fra den 13. juni
2019 til den 11. juli 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger til screeningen.
Region Nordjylland har på den baggrund truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21.
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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.
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Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 2
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som ligger ca. 415 meter
øst for projektområdet.
Region Nordjylland har vurderet, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000-området – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg – væsentligt, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000-område.

Bilag IV-arter
Enkelte arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller
sporadisk opholdssted på eller ved ejendommen. På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, fra DMU 2007 vurderes det, at der kan være markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse i eller nær indvindingsområdet.
Strandtudse og spidssnudet frø er observeret indenfor en radius af 2 km, men ikke i umiddelbar nærhed af
projektet og vurderes derfor ikke at kunne blive påvirket.
Ifølge opslag på naturbasen den 13. februar 2020 er der ikke registreret bilag IV-arter på eller nær de aktive
råstofgrave.

Høring
Ansøgningsmateriale samt Region Nordjyllands miljøscreening har været i høring fra den 18. juni 2019 til
den 11. juli 2019. Der er indkommet 3 høringssvar; 2 fra Morsø Kommune (bilag 3 og 4) og 1 høringssvar fra en nabo (bilag 5). Høringssvarene omhandler hovedsagelig nedrivning og opbygning af en ejendom
på det ansøgte areal, samt efterbehandlingen af arealerne, hvor både kommune og nabo kommer med forslag og ønsker.
Udkastet til nærværende tillæg til råstoftilladelse har været i høring hos Morsø Kommune, naboer og nærtboende samt forsyningsselskaber og landsdækkende foreninger i perioden 6. maj 2020 til 10. juni 2020.
Der er ikke indkommet bemærkninger.

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 19. juni 2020 på: https://rn.dk/regional-udvikling/raastoffer under Tilladelse til
råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.
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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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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 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.
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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.

Med venlig hilsen

Pia Heuer Andersen
Geolog

Bilag:
Bilag 1 – kortbilag
Bilag 2 – Råstoftilladelse af 15.december 2009
Bilag 3-5 høringssvar
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Sendt på mail til:

Morsø Kommune
Thisted Museum
Miljøstyrelsen
Danmarks naturfredningsforening
DN Mors
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Morsø
Friluftsrådet Nordvest
Friluftsrådet Sekretariat
Morsø forsyning
TDC
THY-MORS ENERGI ELNET A/S
THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S
GlobalConnect - Ledninger
Sejerslev Vandværk

teknikogmiljo@morsoe.dk
kontakt@museumthy.dk
mst@mst.dk
dnmorsoe-sager@dn.dk
morsoe@dn.dk
natur@dof.dk
morsoe@dof.dk
nordvest@friluftsraadet.dk
kreds@friluftsraadet.dk
ls@morsoeforsyning.dk
tdckabel@tdc.dk
lmo@thymors.dk
jpo@thymors.dk
ledninger@globalconnect.dk
sejerslevvand@gmail.com

Sendt med e-post til:
Ejere og beboere af:

Barkærvej 2
Barkærvej 4
Barkærvej 5
Barkærvej 11
Barkærvej 13
Barkærvej 15
Barkærvej 17
Barkærvej 19
Lyngen 7
Lyngen 9
Lyngen 19
Utkærvej 9

7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M

Bilag til modtager af e-post:
Oplysning om håndtering af persondata.pdf
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Tegnforklaring
Aktiv råstof tilladelse
Ansøgt område

Kort:

Bilag:

Målforhold:

Udf. af:

Dato:

Rev.:

Matrikelkort, Kort10, FOT-ortofotos ©
Geodatastyrelsen, DDO © COWI.

Dato
02-09-2019
Sagsnr: 773-2019-7850

Region Nordjylland
Att. Niels Schøler (nsch@rn.dk)

Svar på regionens fremsendte høring om ansøgning om råstofindvinding ved Barkærvej 17, Ejerslev, 7900 Nykøbing M.
Morsø Kommune skal først beklage det sene svar på den fremsendte
høring, og har bemærkninger i forhold til etablering af ny bolig på
barkærvej 17, efterbehandling og i forhold til grundvand. Herudover
har Morsø Kommune ingen yderligere bemærkninger.
Bemærkning etablering af ny bolig for Barkærvej 17 samt efterbehandling
Morsø Kommune skal gøre opmærksom på, at der i ansøgningen
lægges til grund, at der sker nedrivning af beboelse ved Barkærvej
17 for efterfølgende efter en ukendt årrække at genopføre en ny beboelse på Barkærvej 17 blot et andet sted på matriklen.
Planlovens bestemmelser i forhold til at meddele tilladelse til nyt byggeri i det åbne land administreres restriktivt. Ifølge planlovens bestemmelser jf. § 35 vil der ikke være mulighed for etablering af ny
bebyggelse i det åbne land ud fra de forudsætninger, som lægges til
grund i ansøgningen.
Efter Morsø Kommunes vurdering vil det ikke være muligt i forhold til
landzonebestemmelserne i planloven at meddele landzonetilladelse til
en ny bolig på en anden placering på matriklen.
Der meddeles udelukkende landzonetilladelse til et konkret byggeri
og det vil derfor kræve en ansøgning om byggetilladelse forinden
kommunen kan behandle en ansøgning. Det ses ikke at være muligt
at lægge et nyt byggeri på en anden placering ( dog eventuel godkendelse ca. 25 meter fra eksisterende beboelse ) og det vil heller
ikke være muligt at forskyde tidspunktet for hhv. nedrivning og
genopførelse.
Bemærkning til efterbehandling
Der er angivet følgende for efterbehandlingen: Efter indvindingen foretages efterbehandling. Der etableres en 4 meter bred sti hen over
den samlede molergrav langs skellet mellem matrikel 8 a og 23 a, så
at lodsejer har adgang til den del af matriklen, der ligger på østsiden
af molergravene.
Morsø Kommune vurderer jf. ovennævnte at der ikke kan meddeles
landzonetilladelse til opførelse f en ny bolig for Barkærvej 17 et andet
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MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø
Helle Thorning Bertelsen
9970 7211
htb@morsoe.dk
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

sted på matriklen. Derved har spørgsmålet om adgangen over den
samlede molergrav ingen relevans.
Bemærkning grundvand
Der er ingen vandindvindingsboringer i nærheden og råstofgraveområdet ligger ikke indenfor nogen indsatsområder, NFI, OSD eller indvindingsoplande. Morsø Kommune vurderer, at råstofindvindingen
ikke vil påvirke grundvandsmagasinerne i indvindingsperioden.
Efter endt råstofudgravning kunne det overvejes, om bunden af råstofgraven skulle udlægges til skovrejsning, permanent afgræsning,
økologisk dyrkning eller andet der gør at arealet ikke belastes med
sprøjtemidler, idet den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinerne er fjernet i og med, at der planlægges indvundet moler ned til
1 meter over grundvandsspejlet.
Hvis ovennævnte giver anledning til yderligere spørgsmål, står Morsø
Kommune naturligvis til rådighed.

Venlig hilsen
Helle Thorning Bertelsen
Landinspektør
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Dato
04-10-2019
Sagsnr: 773-2019-7850

Region Nordjylland
Att. Niels Schøler (nsch@rn.dk)

Supplerende redegørelse i forhold til kommunens tidligere høringssvar - Barkærvej 17, Ejerslev, 7900 Nykøbing M.
Morsø Kommune fastholder, som i det tidligere fremsendte høringssvar, at Planlovens bestemmelser i forhold til at meddele tilladelse til
nyt byggeri i det åbne land administreres restriktivt. Vi har angivet,
at ifølge planlovens bestemmelser vil der ikke være mulighed for
etablering af ny bebyggelse i det åbne land ud fra de forudsætninger,
som lægges til grund i ansøgningen.
Hovedanken mod indholdet i råstoftilladelsen var for Morsø Kommune, at der ikke var tale om samtidighed i forhold til nedrivning og
ansøgning om genopførelse.
Det var dog ikke korrekt, som det fremgår af kommunens høringssvar, at en ny bolig skal ligge indenfor 25 m fra det eksisterende
byggeri. I planlovens angives specifikt, at for landbrugsejendomme
gælder en ret til, at disse kan flyttes til en anden beliggenhed, og der
nævnes specifik en flytning op til 50 m i planlovens § 36 stk. 2, i sager hvor kommunen vurderer beliggenhed og udformningen af bygninger. Kommunen skal vurdere, om den nye bolig opføres i tilknytning til de hidtidige bebyggede arealer efter planlovens bestemmelser.
Det vil sige, at det vil være muligt at søge kommunen om landzonetilladelse til ”flytning” af bygninger til en anden placering i afstanden
af ca. 50 m. fra de eksisterende bygninger. Dog kræves der, at nedrivningstilladelse og landzonetilladelse ansøges på samme tidspunkt
af ansøger, og her vil vi anbefale ansøger af ejendommen Barkærvej
17 samtidig at søge byggetilladelse.
Vi kan oplyse, at der afholdes et møde i uge 42 med ejerne af Barkærvej 17 i forhold til orientering om diverse ansøgninger.
Venlig hilsen
Helle Thorning Bertelsen
Landinspektør

1

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø
Helle Thorning Bertelsen
9970 7211
htb@morsoe.dk
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Høringssvar fra Barkærvej 2 vedr. ansøgning om tilladelse til råstofudvinding på Barkærvej 17 (matr nr
23a) og matr nr 8a.
Med våde benklæder fra knæene og ned er vi netop hjemkommet fra en gåtur til fjorden via Barkærvej og
ind gennem sprøjtesporene i kornmarken, for at nå frem til fjorden.
Der et noget stærkt foruroligende i at man nu søger tilladelse til at udvinde moler under eksisterende
bygninger og derfor vil nedrive en gammel ejendom for at komme til varerne. Der er allerede nedrevet
mindst en ejendom tæt ved fjorden for at udvinde råstoffer under den. Derved får man uvægerligt tanken:
hvem bliver den næste? Der er stadig ejendomme på Barkærvej, som kan tænkes at have råstoffer i
undergrunden – og det er vel bare et spørgsmål om pris for at overtage dem, nedrive og udgrave råstoffer?
Vi synes imidlertid man må forholde sig mere principielt til sagen.
Når der er givet tilladelser til at udgrave råstoffer og arbejdet er sat i værk, må nok være nok. Også selvom
man finder nye ressourcer af råstoffer og især når de ligger gemt under eksisterende ejendomme. Man må
som beboer i Ejerslev kunne være sikker på og vide at der ikke graves mere i nabolaget. Ikke blot for egen
vindings skyld, men for at sikre at Ejerslev by får lov at ligge med de ejendomme, der findes. Om man så vil
bygge nyt (som foreslået i materialet) har intet med undergrundens indhold af råstoffer at gøre.
Det mindste Imerys kunne gøre for lokalområdet, når de flytter om på landskabet i mindst 10 år er at sikre
at der er adgang for gående langs kanten af molerudgravningerne og ned til fjorden. Tidligere var der en
farbar sti på Barkærvej 17’s nordvestlige side – formodentlig i skel. Denne sti skulle genetableres, når
udgravningerne her var slut, men det har jo tilsyneladende lange udsigter. Der var ligeledes en sti langs
molerudgravningen (i skel mellem og 12k (?) og matr 12a). Den blev fjernet for få år siden og erstattet af
kornmarker. Derfor er gående færdsel til fjorden ad disse stier ikke mulig i dag uden at gå i sprøjtespor og
afgrøder til navlen. Som en gestus til lokalområdet og som tak for overbærenheden, ville det klæde Imerys
Industrial Minerals Denmark A/S at etablere eller genetablere disse eller nye tilgængelige stier.
Hvis der gives tilladelse til nedrivningen og råstofudvinding på de ansøgte områder, må det handle om at få
gravet færdig så hurtig som muligt, så gravfeltet kan renoveres og fremstå i god landskabssammenhæng
snarest. Derfor virker det som en lang tidsfrist med yderligere ti år ud i fremtiden til gravning i det ansøgte
område.

Ejerslev den 11. juli 2019
Venlig hilsen
Barkærvej 2

