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Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurderingsloven: (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
(LBK nr.939 af 3/7 2013).
Region Midtjylland vurderer, at der skal laves en miljøvurdering af råstofplanen, idet planen
kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Når regionen senere sender ”Forslag til Råstofplan 2016” i høring, skal denne derfor ledsages
af en miljørapport. Dette fremgår af lovens § 3 – jf. faktaboks 1
Faktaboks 1
§ 3. Når en myndighed tilvejebringer følgende planer og programmer, eller foretager
ændringer deri, skal der udarbejdes en miljøvurdering, da disse planer og programmer
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet:
1) Planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi,
industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk
planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4.
2) Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3) Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Stk. 2. Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af
mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller
programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for:
1) Planer og programmer, som alene tjener et nationalt forsvarsformål eller et civilt
beredskabsformål.
2) Finansielle- og budgetmæssige planer og programmer.
3) Samfinansierede planer og programmer, som er omfattet af de respektive
programmeringsperioder for Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af
generelle bestemmelser for strukturfondene (EF-Tidende 1999 nr. L 161, side 1) og Rådets
forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og ændring og ophævelse af visse
forordninger (EF-Tidende 1999 nr. L 160, side 80).
Kravene til miljørapportens indhold er beskrevet i lovens § 1 stk.2 – jf. faktaboks 2 og
uddybet i lovens bilag 1.

Faktaboks 2
§ 1. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages
miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Stk. 2. Miljøvurderingen omfatter vurderingen af planers og programmers sandsynlige
væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle
goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og
arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.
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Miljøvurdering af Råstofplan og råstofgraveområder
Der er som udgangspunkt tale om en indholdsmæssig bred miljøvurdering, der skal forholde
sig til en række miljøforhold. Ved revision af eksisterende planer, som råstofplanen, er det
som hovedregel kun ændringerne i planlægningen, der kræver en miljøvurdering.
Miljøvurderingen skal derfor beskrive de miljømæssige konsekvenser af ændringerne i forhold
til den gældende ”Råstofplan 2012”, herunder særligt ændringer i udlæg af graveområder,
dvs. nye råstofgraveområder. Herudover vil der også blive taget udgangspunkt i ændringer i
det omgivende miljø eller ny faglig viden.
Region Midtjylland skal høre berørte myndigheder om hvilke oplysninger, der efter disse
myndigheders vurdering skal indgå i den kommende miljøvurdering af planen.
Regionen anmoder om sådanne oplysninger i forbindelse med denne aktuelle offentlige
høring af ”Debatoplæg til Indkaldelse af idéer og forslag”.

Aktive og efterbehandlede grusgrave ved Asklev i Silkeborg Kommune
Der henvises til næste afsnit, hvor de nye forslag til evt. fremtidige råstofgraveområder er
vist på skema 1, og der er vedlagt et eksempel på en miljøvurderingsrapport (Asklev) for ét
af områderne. Tilsvarende miljøvurderingsrapporter udarbejdes for alle forslag til nye
fremtidige råstofgraveområder, og disse vil blive vist i den digitale udgave af
miljøvurderingsbilaget.
For konkrete forslag/idéer til nye råstofgraveområder som måtte indløbe i høringsperioden vil
der blive udarbejdet en tilsvarende miljøvurderingsrapport. Herefter vil det sammen med
bl.a. den pågældende kommune blive afgjort om arealet vil kunne indgå i regionsrådets
”Forslag til Råstofplan 2016”.
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Miljøvurdering af evt. fremtidige råstofgraveområder
Siden offentliggørelsen af ”Råstofplan 2012” har regionen modtaget en række forslag til
fremtidige råstofgraveområder.
Samtidig har regionen kortlagt en række områder – hovedsageligt råstofinteresseområder. På
baggrund af kortlægningen foreslår regionen, at disse råstofinteresseområder ”opgraderes” til
kommende råstofgraveområder. Ved kortlægningen er råstofkvalitet og – volumen undersøgt.
Både de indkomne forslag og regionens egne kortlagte områder har gennemgået en
miljøvurdering – jf. skema 1.

Kommune
Favrskov
Favrskov
Favrskov
Hedensted
Herning/
Holstebro
Herning
Holstebro
Holstebro
Holstebro
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
RingkøbingSkjern
Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg
Skanderborg
Syddjurs
Syddjurs

Område
Sønderskov
Rute 26 Aarhus–Viborg)
Voldby S
Rute 26 Aarhus–Viborg)
Fuglsang
Rute 26 Aarhus–Viborg)
Råstofgraveområde
Røde Mølle (Hostrupvej)
Råstofinteresseområde
Aulum
Aulum Kildevej
(HolstebroMotorvej)
Råstofgraveområde
Herrup
Råstofgraveområde
Skave SØ

Råstof

Sand /
grus
Sand /
grus
Sand /
grus
Sand /
grus
Sand /
grus
Sand /
grus
Sand /
grus
Sand /
grus
Sand /
Skautrup
grus
Råstofgraveområde
Sand /
Skygge Plantage
grus
Sand /
Råstofgraveområde Rom
grus
Råstofgraveområde
Sand /
Glatved – matr. 2b
grus
Råstofgraveområde
Sand /
No
grus
Råstofgraveområde
Sand &
Ans, Grønbæk, Iller
grus
Råstofgraveområde
Sand &
Asklev
grus
Fårvang
Sand &
Rute 26 Aarhus-Viborg)
grus
Råstofgraveområde
Sand &
Tandskov
grus
Råstofgraveområde
Sand &
Kalbygård
grus
Attrup
Sand &
Nordre Kærvej 4, 8444 Balle grus
Frelling
Sand &
Frellingvej, 8560 Kolind
grus

Bemærkninger
Undersøgelser i forbindelse med udbygning af
Rute 26 (Aarhus – Viborg)**
Undersøgelser i forbindelse med udbygning af
Rute 26 (Aarhus – Viborg)**
Undersøgelser i forbindelse med udbygning af
Rute 26 (Aarhus – Viborg)**
Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Naboareal til aktivt råstofgraveområde **
Nyt forslag fra Vejdirektoratet - ikke i nærhed
af eksisterende råstofgraveområder *
Naboarealer til aktivt råstofgraveområde *
Miljøvurdering under udarbejdelse!
Naboareal til aktivt råstofgraveområde **
Nyt forslag - ikke i nærhed af eksisterende
råstofgraveområder *
Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Naboareal til aktivt graveområde *
Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Miljøvurdering under udarbejdelse!
Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Undersøgelser i forbindelse med udbygning af
Rute 26 (Aarhus – Viborg)**
Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Naboareal til aktivt råstofgraveområde **
Nyt forslag - ikke i nærhed af eksisterende
råstofgraveområder *
Nyt forslag - ikke i nærhed af eksisterende
råstofgraveområder *
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Kommune
Syddjurs
Syddjurs
Viborg

Område / Adresse

Råstof

Hyllested
Sand &
Stenledvej 5, 8400 Ebeltoft
grus
Sand &
Skiffard Syd
grus
Råstofgraveområde
Rødler
Brunshåb

Bemærkninger
Nyt forslag - ikke i nærhed af eksisterende
råstofgraveområder *
Nyt forslag - ikke i nærhed af eksisterende
råstofgraveområder **
Naboareal til råstofgraveområde *

Skema 1. Oversigtsskema over dels de indkomne forslag* og dels regionens egne
forslag** til evt. fremtidige råstofgraveområder.

Figur 1. Oversigtskort over forslag til eventuelt fremtidige råstofgraveområder som vist i
skema 1.

Indledende miljøvurderingsrapport
I denne efterfølgende papirudgave er et forslag til et eventuelt nyt fremtidigt
råstofgraveområde ved Asklev i Silkeborg kommune vist som eksempel på, hvorledes
alle nye områder er/vil blive miljøvurderet.
I den digitale udgave vil alle miljøvurderingsrapporter af nye forslag kunne ses.
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RÅSTOFPLANLÆGNING
Indledende miljø- og råstofvurdering af et anmodet
råstofgraveområde / evt. kommende råstofkortlægningsområde

Asklev
Silkeborg Kommune
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Kortbilag 1, vers. 1 – Anmodet råstofgraveområde ved Akslev

Dato

August 2014

Beliggenhed

Ca. 12 km syd for Silkeborg og 3 km vest for Tehm.

Arealstatus

Uden for udlagte råstofgraveområder eller –interesseområder iht. Råstofplan 2012.

Areal

Det anmodede råstofgraveområde Akslev udgør i alt ca. 33 ha.

Råstofkortlægning

Yderligere undersøgelser vil være nødvendige for at kunne vurdere det anmodede
råstofgraveområdes indhold af sand, grus og sten i forhold til kvalitet og mængde.
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Indledning
I råstofplan 2012 er der udlagt 37 råstofinteresseområder (3.223 ha). I disse områder er der,
vurderet ud fra geologien, en vis sandsynlighed for at finde egnede råstofforekomster. For at
vurdere, om interesseområder eller anmodede råstofgraveområder evt. kan indgå som
fremtidige råstofgraveområder i Region Midtjyllands råstofplanlægning, screener Regionen
indledningsvis råstofinteresseområder, anmodede råstofgraveområder og andre områder med
mulige brugbare råstoffer.
I den indledende screening afklares, om der er behov for yderligere dokumentation af
råstofressourcernes udbredelse og kvalitet, ligesom det afklares, om der er væsentlige natur-,
miljø- og planforhold, der vil blive berørt.
I nærværende screening er der gennemført en indledende miljøvurdering af det anmodede
råstofgraveområde for sand, grus og sten, som ligger i tilknytning til det eksisterende
råstofgraveområde ved Akslev i Silkeborg Kommune. Området fremgår af kortbilag 1.

Baggrund
RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan gives
tilladelse til at indvinde regionens naturgivne råstoffer – sand, grus, sten, kvartssand, ler,
moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Råstofplanen1 består, kort fortalt, af en overordnet strategi, retningslinjer til at opfylde
strategien samt udpegning af en række konkrete arealer. Der er udlagt råstofgraveområder og
råstofinteresseområder for forskellige råstoftyper. For yderligere oplysninger henvises der til
RÅSTOFPLAN 2012 fra Region Midtjylland (www.raastofplan-midt.dk).
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for
justeringer eller revision. I den forbindelse skal forslag til fremtidige råstofgraveområder
miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som råstofgraveområder i den
kommende råstofplan for Region Midtjylland.

Lovgivning og proces for råstofkortlægning og råstofplanlægning
Råstofkortlægning
Regionsrådet skal i henhold til råstoflovens § 5 (lov nr. 657 af 27. maj 2013) udføre en
kortlægning af og efter råstofforekomster på landjorden. Inden for regionens
råstofinteresseområder er der – vurderet ud fra kendskabet til geologien – en vis
sandsynlighed for at finde egnede forekomster. Før råstofinteresseområderne, anmodede
råstofgraveområder og andre kortlægningsområder evt. udlægges til råstofgraveområder, skal
de enkelte områders råstofressource undersøges.
I første omgang undersøger Regionen hvor mange tilgængelige oplysninger, der findes om
råstofressourcens omfang og kvalitet inden for det enkelte område, og om det er nødvendigt
med en yderligere dokumentation af råstofferne i form af geofysiske undersøgelser, boringer
og analyser mv. Hvis der efterfølgende foretages en kortlægning af råstofforekomsten
(mængde og kvalitet), afrapporteres dette i en særskilt rapport

1

Ord skrevet med kursiv er forklaret i afsnittet ”Ordforklaring”
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Råstofplanlægning
Resultaterne af screeningen afrapporteres i nærværende indledende miljøvurdering. Ved
screeningen af miljøparametre foretages en afvejning og vurdering af øvrige natur-, miljø- og
planmæssige forhold, jf. råstoflovens § 1. Denne indledende miljøvurdering samt evt.
yderligere undersøgelser vil herefter være udgangspunkt for at afgøre, om det aktuelle areal
senere bliver foreslået udlagt til råstofgraveområde.
Såfremt dette aktuelle område på et senere tidspunkt foreslås ”opgraderet” til et fremtidigt
råstofgraveområde i en kommende råstofplan/råstofplantillæg, skal Silkeborg Kommune, andre
myndigheder og organisationer samt berørte parter inddrages/høres med henblik på at
udarbejde en endelig miljørapport for evt. udvidelse af råstofgraveområdet Akslev.
Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer for fremtidige
anlægstilladelser, der er udarbejdet i medfør af lovgivningen (lovpligtige planer), og som kan
få en væsentlig indvirkning på miljøet (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Visse planer er som
udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering, hvilket er tilfældet med råstofplanen.
Omfanget af miljøvurderingen afklares ved først at foretage en indledende screening og
scoping og dernæst udarbejde en miljørapport for hvert af de nye fremtidige
råstofgraveområder. I denne indledende miljø- og råstofvurdering er der anvendt samme
terminologi og vurderingskriterier, som man i givet fald skal anvende ved en miljøvurdering af
råstofplanen.
Trin 1 – Indledende screening:
Det undersøges, om planen umiddelbart er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, dvs.,
om planen er omfattet af lovens bilag 3 eller 4, og/eller om planen kan påvirke et
internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Er der kun tale om en plan for et mindre
område, skal der jf. lovens § 3, stk. 2 foretages en screening af planens mulige
miljøpåvirkning for at afgøre, om planen alligevel skal miljøvurderes.
Trin 2 – Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening):
Viser den indledende screening, at råstofplanen umiddelbart er omfattet af lovens krav om
miljøvurdering, som i dette tilfælde, bruges en scoping til at afgrænse miljøvurderingen.
Scopingen har til formål at afgrænse og målrette miljøvurderingsarbejdet. Igennem scopingen
indkredses, hvilke miljøforhold der især forventes påvirket, ligesom det fastlægges hvilke
alternativer, der indgår i vurderingen.
Scoping af miljøforholdene omfatter overordnet følgende faktorer:
• Biologisk mangfoldighed
• Befolkning
• Menneskers sundhed
• Fauna
• Flora
• Jordbund
• Vand
• Luft
• Klimatiske faktorer
• Materielle goder
• Landskab
• Kulturarv
• Arkitektonisk og arkæologisk arv
• Ressourcer og affald
• Trafik
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Miljøpåvirkningen af de enkelte faktorer kan være enten ”ikke relevant”, ”forhold, der bør
vurderes” eller ”forhold, der ikke vurderes yderligere”. Der skal i vurderingen af
miljøpåvirkningen tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter.
Vurderes miljøpåvirkningerne at være ”forhold, der ikke vurderes yderligere” (dvs. neutrale
eller mindre betydende miljømæssige konsekvenser), skal det anføres i næste revision af
råstofplanen, at indvinding af råstoffer i det pågældende område ikke forventes at få
væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Er der mange miljøpåvirkninger, som hver for sig er mindre betydende, kan de dog tilsammen
udgøre en væsentlig miljøpåvirkning – som derfor skal miljøvurderes.

Datagrundlag
Plandata, som er benyttet i denne miljørapport, er dels fremsendt fra Silkeborg
Kommune/hentet på kommunens hjemmeside, dels indhentet fra Miljøportalen, Plansystem.dk,
Kulturstyrelsens portal ”Fund og fortidsminder”, Miljøministeriets portal ”MiljøGis”, LER
(Ledningsejerregistret), GEUS’ Jupiter database, og Region Midtjyllands hjemmeside. Med
hensyn til GEUS’ drikkevandsboringer er der valgt aktive anlæg som har boringer tilknyttet
(V01, V02, V03, V30, V70, V94). Sløjfede boringer er ikke medtaget. Potentialekortet er fra
2007 og udarbejdet af Orbicon for Region Midtjylland. Kortet repræsenterer overordnet
potentialet i det primære grundvandsmagasin, hvilket vil sige vandførende lag i intermediær
dybde, som vurderes at have regional udbredelse.
Plandata er fremsendt eller indhentet i juli 2014.
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Kortbilag 2, vers. 1 - Miljøforhold, der yderligere bør vurderes
i det anmodede råstofgraveområde Akslev

Areal- og andre interesser

Bemærkninger

Drikkevandsinteresser

OSD og NFI

Støj og støv

Fra indvinding samt transport.

Trafiksikkerhed

Øget tung trafik.

Energiforbrug og CO2-udledning

Ved indvinding samt transport.

Natura 2000, beskyttet natur mv.

Natura 2000, §3 beskyttet natur, naturområder og fredskov.

Kulturarv

Beskyttet dige og beskyttelseszone for fredet gravhøj.

Jordbrugsområder

Særligt værdifuldt landsbrugsområde.

Geologiske interesseområder

Nationalt geologisk interesseområde. Vist på kortbilag 4.
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Sammenfatning af indledende
screening/scoping
Regionen har gennemgået arealinteresserne og gennemført en indledende miljøvurdering af
det anmodede råstofgraveområde i henhold til miljøvurderingsskemaerne i afsnittet om
”indledende screening og scoping” sidst i rapporten. Det anmodede råstofgraveområde ligger i
tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde ved Akslev i Silkeborg Kommune og udgør ca.
33 ha og ligger ca. 12 km syd for Silkeborg og ca. 3 km vest for Them.
Området ses på kortbilag 1 og 2.
Det er umiddelbart vurderet ved screening, at en evt. fremtidig udvidelse af det eksisterende
råstofgraveområde er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3.
Der er derfor foretaget en indledende scoping for at afklare mulige indvirkninger på miljøet ved
en evt. fremtidig råstofindvinding i området. Scopingen omfatter de miljøparametre, der er
givet i lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 1f, og er vurderet i forhold til
væsentlighedskriterierne i lovens bilag 2.
På baggrund af den gennemførte scoping af det anmodede råstofgraveområde, kan Regionen
vurdere, om der er væsentlige miljøforhold, der skal afklares eller tages hensyn til, eller som
har betydning for, om området skal tages ud ved næste revision af råstofplanen.
Det er vurderet, at nedenstående miljøforhold skal afklares eller tages hensyn til ved
planlægning af, om området skal opgraderes til graveområde ved næste revision af
råstofplanen (jf. skemaerne sidst i denne rapport).
•
•
•
•
•
•
•
•

Befolkning og sundhed (støv- og støjgener og øget trafik)
Natura 2000
Beskyttet natur
Fredskov
Særligt værdifuldt jordbrugsområde
Geologis interesseområde
Drikkevandsinteresser
Fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger

Uddybning af muligt berørte miljøparametre/miljøforhold

Støj, støv, vibrationer, trafiksikkerhed og klimapåvirkninger
Alle maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan flytning af
råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området med tung trafik kan
også resultere i en mindsket trafiksikkerhed. Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt
ved råstofgraven og transportvejene. Det er råstofmyndigheden der i en evt. råstoftilladelse
stiller vilkår for støj og vibrationer.
Indvinding af råstoffer samt transport forbruger energi og udleder CO2, som påvirker klimaet.
Klimapåvirkninger vil overordnet blive behandlet i miljøvurderingen ved næstkommende
revision af råstofplanen.
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Natura 2000
Ca. 800 m vest for det anmodede råstofgraveområde ligger EF-fuglebeskyttelsesområde F34
”Skovområde syd for Silkeborg” og EF-habitatområde H49 ”Sepstrup Sande, Vrads Sande,
Velling Skov og Palsgård Skov”, som er en del af Natura 2000-område nr. 53 ”Sepstrup Sande,
Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov”. Området er udpeget for at beskytte en lang
række arter og naturtyper, og indeholder jf. Natura 2000-planen ”enestående naturværdier
med mange sjældne arter og naturtyper. Forskellige typer af hede med indlandsklitter og
enekrat er med over 500 ha langt de største naturarealer i området. Her yngler hedelærken og
rødrygget tornskade. Blandt skovene har særligt den udbredte forekomst af bøgeskov på
morbund i Velling Skov enestående værdi i kraft af sin lange kontinuitet. Områdets skove
indeholder ynglelokaliteter for hvepsevåge, sortspætte og stor hornugle. I Natura 2000området findes en række søer og fugtige områder med hængesæk og tørvemoser. Særligt i
den sydlige del af habitatområdet er der forekomster med højmose, heraf flere
skovbevoksede. Også den meget store forekomst af kilder og rigkær i Ansø Enge er af national
betydning. Det store areal med de sårbare, kalk- og næringsfattige lobeliesøer er af national
betydning.
Langt de fleste vandløb i området løber i udyrkede omgivelser og har generelt en god
vandkvalitet og veludviklet vandløbsnatur med forekomst af bl.a. bæklampret. Langs
vandløbene yngler en lille, men stabil bestand af isfugl, og odder er i spredning i området.
Området har i det hele taget meget stor naturværdi, og flere af naturtyperne er meget
velbevarede med artsrig vegetation og sjældne arter.”
Udpegningsgrundlaget er jf. Natura 2000-planen for området følgende:

Det skal undersøges nærmere om råstofgravning kan skade de arter eller naturtyper som
Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Hvis en gennemførelse af planen kan
medføre skade på Natura 2000-området, eller der er tvivl herom, kan planen ikke vedtages.

Beskyttet natur
I den sydøstlige del af det anmodede råstofgraveområde ligger et hedeareal, der er beskyttet
jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Hovedparten af hedearealet ligger uden for det anmodede
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råstofgraveområde. Ved det sydøstlige hjørne af området er der ligeledes et § 3 beskyttet
hedeareal. De to hedearealer er endvidere udpeget som naturområder i Silkeborg Kommunes
kommuneplan 2013 – 2025. I naturområderne og de mulige naturområder skal levesteder for
vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres. Heder, overdrev, enge, moser, søer og
vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares. Naturindholdet skal
øges gennem naturpleje og naturgenopretning.
Registreringen af § 3 natur er vejledende for naturtyperne. Derfor er en nærmere
undersøgelse i forbindelse med råstof-ansøgningen nødvendig. En tilstandsændring af
beskyttet natur kræver en dispensation fra kommunen. Det er Silkeborg Kommune der i
forbindelse
med
sagsbehandlingen
vurderer
naturområdernes
kvalitet.
Det
er
råstofmyndigheden der stiller vilkår for gravningen.

Fredskov
Omkring halvdelen af det anmodede råstofgraveområde er omfattet af fredskovspligt. Langt
den største del af de danske skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for over
200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i Danmark var
blevet ryddet. Når et areal er fredskovspligtigt, betyder det, at den, der ejer arealet, til enhver
tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Skovdrift er en meget langsigtet
dyrkningsform. Med fredskovspligten følger en række regler, der tilsammen sikrer den
langsigtede skovdyrkning, så skovene også bliver til gavn for efterfølgende generationer. Evt.
råstoftilladelse vil forudsætte en dispensation fra Skovloven, med krav om etablering af
erstatningsskov. Det er Naturstyrelsen der skal dispensere for en evt. fredskovspligt.
Jordbrugsområder
Den midterste del af det anmodede råstofgraveområde ligger i et særligt værdifuldt
landbrugsområde og er dermed omfattet af kommuneplanens retningslinje E4: Landbrugsjord
er en begrænset ressource. Det er derfor vigtigt at værne om al landbrugsjord. Særligt
værdifulde landbrugsområder er områder, der - i særlig grad - skal anvendes til jordbrugsdrift.
Det er råstofmyndigheden, der på baggrund
arealanvendelse på de efterbehandlede arealer.

af

kommuneplanen,

stiller

vilkår

om

Geologiske interesseområder
Området ligger i et Nationalt Geologisk Interesseområde ”Det Midtjysk Søhøjland”, der
endvidere er udlagt som geologisk rammeområde i kommuneplanen. I det geologiske
rammeområde "Midtjysk Søhøjland" bør det sikres, at de geologiske landskabsformer, deres
indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge ikke forringes, således at området
fortsat har værdi for den landskabsgeologiske forskning.
Den største trussel mod de geologiske interesser er enhver form for vedvarende
terrænændring. Sammen med planloven danner naturbeskyttelsesloven grundlag for at
beskytte de naturvidenskabelige og undervisningsmæssige bevaringsværdier i det åbne land,
herunder de geologiske værdier. Ligeledes stiller råstofloven krav om, at der skal tages hensyn
til de geologiske værdier. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår herom i forbindelse med
en evt. råstofansøgning.

Drikkevandsinteresser
Det anmodede råstofgraveområde Akslev ligger inden for et område med særlige
drikkevandsinteresser, OSD (seneste viden), og i et nitratfølsomt indvindingsområde, NFI
(seneste viden), men uden for indsatsområde med hensyn til nitrat, ION. Der er ikke
drikkevandsboringer inden for eller nær ved det anmodede råstofgraveområde.
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Råstofindvinding vurderes generelt ikke at udgøre en trussel mod drikkevandet og
vandindvindingen. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for arealanvendelsen på
efterbehandlede arealer, lige som det er råstofmyndigheden, der i forbindelse med en evt.
råstofansøgning undersøger geologien - herunder grundvandsbeskyttende lag samt
grundvandsstrømningen.

Fortidsminder og beskyttede diger
Der ligger 4 fredede fortidsminder syd og sydøst for området. Den vestligste er fredede
oldstidsagre fra jernalderen. De øvrige er gravhøje. Ca. en tredjedel af 100 m
beskyttelseslinjen til den nærmest gravhøj rækker ind over det anmodede råstofgraveområde.
Fortidsminderne er beskyttet gennem museumsloven ved, at der ikke må ske ændringer af et
fortidsmindes tilstand. Det vil sige, at aktiviteter, der påvirker fortidsmindernes indhold og
overflade, ikke er tilladt. De fleste fortidsminder har en 100 meter beskyttelseszone regnet fra
fortidsmindets fod, hvor tilstanden ikke må ændres. Der er dog mulighed for, at
kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan gøre undtagelser fra bestemmelserne. Det er
Silkeborg Kommune, der er myndighed efter Naturbeskyttelsesloven og som i forbindelse med
en evt. råstofansøgning skal afgøre, om der kan gives dispensation til råstofindvinding inden
for beskyttelseslinjen. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for, at det beskyttede
fortidsminde sikres i forbindelse med en evt. råstofansøgning.
Der ligger et beskyttet dige langs skel mod nordøst for det anmodede råstofgraveområde. Ved
sten- og jorddiger samt lignende forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten,
jord, græstørv, tang eller lignende materialer. Disse fungerer eller har fungeret som hegn med
det formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet.
Sten- og jorddiger har en generel beskyttelse i museumsloven, hvor bestemmelsen i § 29a
betyder, at de ikke må ændres. Der må normalt ikke etableres aktiviteter, som ødelægger eller
i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af digerne. Der er dog mulighed for, at
kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. I forbindelse med evt.
råstofindvinding skal der derfor tages hensyn til de beskyttede sten- og jorddiger.
Registreringen af digerne er vejledende og en egentlig besigtigelse vil typisk være nødvendig i
forbindelse med en råstofansøgning. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for, at de
beskyttede sten- og jorddiger sikres i forbindelse med en evt. råstofansøgning.

Forsyningsledninger
Videre planlægning af råstofgravning kræver hensyntagen til eksisterende ledninger inden for
det udpegede område.
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Ordforklaring
Anmodet råstofgraveområde

Et område som enten lodsejere, indvindere eller Regionen
ønsker screenet og evt. råstofkortlagt, med henblik på at få
området udlagt som råstofgraveområde i råstofplanen.

BAM-forurening

BAM, 2,6-dichlorbenzamid er et kemisk nedbrydningsprodukt
af nogle ukrudtsmidler (herbicider), der tidligere har været
anvendt. BAM udvaskes meget let til grundvandet.

Bilag IV-arter

Begrebet bilag IV-stammer fra habitatdirektivet, hvor de
særligt beskyttede arter fremgår af bilag IV. Der er 39 bilag
IV-arter i Danmark, eks. Markfirben og flagermus.

BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Kommunerne har
mulighed for at udlægge beskyttelsesområder rundt om
vandforsyningsboringer for at nedsætte risikoen for forurening
af vandforsyningen. Områderne, der varierer i størrelse, bliver
udlagt på baggrund af en konkret vurdering af bl.a.
magasinets
sårbarhed,
indvindingsmængden
og
forureningstrussel mod vandforsyningen.

DGU nr.

Identifikationsnummer for en boring.

EF-fuglebeskyttelsesområder

Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre internationale
natur-beskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura 2000.
Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og
forbedre levevilkårene for vilde fuglearter i EU.

EF-habitatområde

Et EF-habitatområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura 2000.
Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte
naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for
EU.

Fremtidigt råstofgraveområde

Region Midtjyllands udkast til fremtidigt råstofgraveområde
som skal indgå i næste råstofplan. Planprocessen vil afgøre,
om området skal udlægges til råstofgraveområde.

Habitatdirektivet

EU direktiv, der har til formål at sikre sårbare og truede
habitater og arter. (Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992).

Indsatsområder med hensyn
til nitrat (ION)

Områder inden for de nitratfølsomme områder hvor der skal
gøres en særlig indsats med hensyn til nitrat – Se NFI.

Indvindingsopland

Et indvindingsopland til boringer er defineret som det område
hvor grundvandet strømmer til vandindvindingsboringerne.
Indvindingsoplandets størrelse afhænger bl.a. af hvor meget
vand der indvindes fra boringerne.

LER

Ledningsejerregistret. For at undgå at der sker skade på
ledninger
ved
gravearbejde,
er
der
lavet
et
ledningsejerregister kaldet LER. LER er funderet i lov om
registrering af ledningsejere.
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Miljøvurdering

Vurdering
af
hvilke miljøforhold,
som
råstofindvinding kan påvirke væsentligt.

en

eventuel

Miljø- og råstofvurdering

Inden
for
råstofinteresseområder
og
anmodede
råstofgraveområder er miljøforhold og råstofressourcens
kvalitet og udbredelse normalt ikke undersøgt og afvejet. Før
Regionen kan vurdere om sådanne råstofinteresseområder og
anmodede råstofgraveområder skal foreslås udlagt som
kommende graveområder i råstofplanen, skal der foretages en
indledende miljø- og råstofvurdering. I den indledende miljøog råstofvurdering afklares væsentlige natur- miljø- og
planforhold ligesom der i denne fase vurderes, om det er
nødvendigt
med
en
yderligere
dokumentation
af
råstofressourcens omfang og kvalitet.

Natura 2000 område

Natura 2000 omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder, EFhabitatområder samt Ramsarområder. Habitatområderne og
fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på baggrund af EUfuglebeskyttelsesdirektivet og EU-habitatdirektivet. Ramsarområderne er udpeget på grundlag af Ramsarkonventionen,
som er en international aftale mellem mange lande.

Nitratfølsomme områder (NFI) Områder hvor drikkevandet er sårbart over for forurening af
grundvandet med nitrat. NFI kan udpeges inden for områder
med
særlige
drikkevandsinteresser
(OSD)
og
indvindingsoplande til almene vandværker der ligger uden for
OSD. Inden for NFI områderne kan der yderligere udpeges
indsatsområder med hensyn til nitrat (ION).
Områder med drikkevandsinteresser (OD)

Områder med drikkevandsinteresser har mellemste prioritet
for drikkevand – Se OSD.

Områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder i Danmark, hvor der sker en målrettet indsats for at
beskytte den del af grundvandsressourcen, der er egnet som
drikkevand. OSD udpeges i vandplanerne. OSD har højeste
prioritet for drikkevand og det er inden for disse områder, at
de nitratfølsomme områder (NFI) udpeges.

Ramsarområder

Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig
betydning for fugle. Ramsar områderne ligger alle inden for
grænserne af fuglebeskyttelsesområderne og er således
omfattet af EU-beskyttelsen.

Råstoftilladelse

En geografisk afgrænset tilladelse, givet i medfør af
råstofloven, der nærmere angiver vilkår om gravedybder,
afstand til skel, tidshorisont, støj, støv, vibrationer,
efterbehandling mv.

Råstofinteresseområde

Et område hvor Regionen finder en vis sandsynlighed for at
finde egnede råstoffer. Områderne må ikke tages i brug til
formål, som kan være til gene for fremtidig udnyttelse af
eventuelle forekomster.

Råstofgraveområde

Et område som af Regionen er reserveret til råstofindvinding i
en gældende råstofplan.
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Råstofloven

Råstofloven skal blandt andet sikre, at forsyning og indvinding
af råstoffer sker på en natur- og miljømæssig forsvarlig måde.
(Lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 om
råstoffer).

Råstofplan

Råstofplanen er en ny plantype, som er fastlagt i
Lovbekendtgørelsen
om
råstoffer
som
følge
af
kommunalreformen. Råstofplanen har til formål at sikre den
fremtidige indvinding af primært ler, sand, grus og sten.

Scoping

Hvis et plan- eller programforslag vurderes at skulle
miljøvurderes, er den første fase en scopingfase. Her
fastlægges indholdet i miljøvurderingen. I denne fase vil de
berørte myndigheder blive hørt, og det afgøres på baggrund
heraf hvilke oplysninger og viden, der skal indgå i
miljøvurderingen.

Screening

Ikke alle plan- eller programforslag er obligatorisk omfattet af
kravet om en miljøvurdering. Ved screening forstås en
overordnet vurdering af, om et plan- eller programforslag, som
ikke er obligatorisk omfattet af kravet om en miljøvurdering,
skal miljøvurderes. Vurderingen foretages på baggrund af LBK
nr. 939 af 03/07/2013 - Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer.

Spredningskorridorer

Biologiske
spredningskorridorer
eller
økologiske
forbindelseslinjer forbinder adskilte biologiske kerneområder
med hinanden. Spredningskorridorerne giver mulighed for at
planter og dyr kan sprede sig over større afstande og imellem
kerneområder.

§ 3 områder

Områder som er beskyttet ifølge naturbeskyttelsesloven. Disse
områder er defineret i lovens § 3. Disse områder er søer og
vandhuller, hvis de er på mindst 100 m2. Moser, enge, heder,
overdrev, strandenge og strand-sumpe, hvis de hver for sig
eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Moser
under 2500 m2 er også beskyttede, hvis de ligger ved
beskyttede vandløb eller søer. De fleste vandløb er også
beskyttede.
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Screening og indledende scoping (skemaform)
Nedenstående skema viser resultatet af screeningen og den indledende scoping for det
anmodede råstofgraveområde ved Akslev i Silkeborg Kommune, såfremt området bliver
opgraderet til råstofgraveområde i en kommende råstofplan eller som tillæg til en gældende
råstofplan.
TRIN 1 – INDLEDENDE SCREENING
JA

NEJ

BEMÆRKNINGER

Planen fastlægger rammerne for
fremtidige projekter, der er
omfattet af lovens bilag 3 eller 4?

X

Bilag 3, nr. 19: Stenbrud og minedrift, hvor minestedets areal er over
25 ha, eller tørvegravning på et
areal over 150 ha.

Planen kan påvirke internationale
naturbeskyttelsesområder
væsentligt?

X

Ca. 800 m vest for det anmodede
råstofgraveområde ligger fuglebeskyttelsesområde nr. 34
”Skovområde syd for Silkeborg”,
habitatområde nr. 49 ”Sepstrup
Sande, Vrads Sande, Velling Skov og
Palsgård Skov”, som er en del af
Natura 2000-område nr. 53
”Sepstrup Sande, Vrads Sande,
Velling Skov og Palsgård Skov”.

Planen skal miljøvurderes
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TRIN 2 – INDLEDENDE SCOPING

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

X

Det anmodede råstofgraveområde er et
skov- og landbrugsområde umiddelbart syd
for det eksisterende råstofgraveområde
”Akslev” ca. 7 km sydvest for Silkeborg.
Drift af anlæg samt transport med tunge
køretøjer vil give indendørs støjpåvirkning
for beboere tæt på
råstofindvindingsområdet.

Sundhedstilstand

X

Ingen bemærkninger.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)

X

Ingen bemærkninger.

Friluftsliv/rekreative
interesser

Materielle goder
Begrænsninger og gener
over for befolkningen

X

X

Der er ingen rekreative eller
fritidsinteresser i området jf.
kommuneplanen. Så længe der graves, vil
områderne ikke kunne benyttes i rekreativ
henseende. Efter endt gravning vil
arealerne kunne benyttes i henhold til bl.a.
de vilkår og krav, der stilles til det
efterbehandlede areal.
Ingen bemærkninger.

X

Støj- og støvgener og øget trafik.
Der ligger ingen beboelser i anmodede
råstofgraveområde. Området består af
skovarealer og jordbrugsarealer.
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Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Biologisk mangfoldighed
Nærliggende Natura 2000
områder

X

Ca. 800 m vest for det anmodede
råstofgraveområde ligger fuglebeskyttelsesområde nr. 34 ”Skovområde syd for
Silkeborg” og habitatområde nr. 49
”Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling
Skov og Palsgård Skov”, som er en del af
Natura 2000-område nr. 53 ”Sepstrup
Sande, Vrads Sande, Velling Skov og
Palsgård Skov”.
Det skal undersøges om Natura 2000området vil blive væsentligt påvirket af et
evt. kommende råstofgraveområde.

Andre internationale
naturbeskyttelsesområder
(Ramsar)

X

Der er mere end 35 km til det nærmeste
Ramsar område, nr. 13 ”Horsens Fjord,
havet øst for og Endelave”. Det vurderes
på grund af afstanden, at råstofindvinding
ikke vil har nogen indvirkning på
Ramsarområdet.
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Beskyttet natur

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

X

I den sydøstlige del af det anmodede
råstofgraveområde ligger et hedeareal, der
er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens §3.
Hovedparten af hedearealet ligger uden for
det anmodede råstofgraveområde. Ved det
sydøstlige hjørne af området er der
ligeledes et § 3 beskyttet hedeareal. De to
hedearealer er endvidere udpeget som
naturområder i Silkeborg Kommunes
kommuneplan 2013 – 2025.
Registreringen af § 3 natur er vejledende
for naturtyperne. Derfor er en nærmere
undersøgelse i forbindelse med råstofansøgningen nødvendig. En tilstandsændring af beskyttet natur kræver en
dispensation fra kommunen. Det er
Silkeborg Kommune der i forbindelse med
sagsbehandlingen vurderer
naturområdernes kvalitet. Det er
råstofmyndigheden der stiller vilkår for
gravningen.

Planteliv

X

Det anmodede råstofgraveområde omfatter
nåletræsplantage, arealer med pyntegrønt
og landbrugsarealer i omdrift. I mindre
omfang arealer, der er registreret som
beskyttet natur. I forbindelse med en evt.
indvindingstilladelse bør det undersøges
nærmere, hvordan udgravning påvirker
bl.a. hydrologien i området og dermed
nærliggende naturtyper og plantesamfund.

Dyreliv

X

Det anmodede råstofgraveområde omfatter
nåletræsplantage, arealer med pyntegrønt
og landbrugsarealer i omdrift. I mindre
omfang arealer, der er registreret som
beskyttet natur. I forbindelse med evt.
indvindingstilladelse bør det undersøges
nærmere, hvordan råstofindvinding
påvirker bl.a. hydrologien i området og
dermed nærliggende naturtyper og
dyrearter.
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Sjældne,
udryddelsestruede el.
fredede dyr, planter el.
naturtyper

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

X

Det vides ikke om der er sjældne,
udryddelsestruede eller fredede dyr
(herunder bilag IV arter), eller planter. Det
bør overvejes, hvorvidt det skal
undersøges nærmere, om de nævnte
dyrearter findes i området, inden evt.
råstofindvinding påbegyndes.

Spredningskorridorer,
barrierer

X

Det anmodede råstofgraveområde ligger
ikke inden for en økologiske forbindelse
udpeget i kommuneplanen.

Fredning

X

Der er ingen arealfredninger inden for det
anmodede råstofgraveområde.

Fredskov

Skovrejsning/skovnedlægg
else

X

Omkring halvdelen af det anmodede
råstofgraveområde er omfattet af
fredskovspligt. Evt. råstoftilladelse vil
forudsætte en dispensation fra Skovloven,
med krav om etablering af
erstatningsskov.

X

Skovbyggelinjer

Det anmodede råstofgraveområde ligger i
et område, der ikke er udpeget som
skovrejsningsområde eller, som et område,
hvor skovrejsning er uønsket.
X

Hovedparten af området ligger inden for
skovbyggelinje. Undtaget er den vestligste
del af området.

Strandbeskyttelseslinje

X

Området er ikke omfattet af
strandbeskyttelseslinjen.

Kystnærhedszonen

X

Området ligger ikke i kystnærhedszone.

Å- og søbeskyttelseslinje

X

Det anmodede råstofgraveområde ligger
ikke inden for åbeskyttelseslinje.

X

Området ligger ikke inden for
søbeskyttelseslinjer.
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Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Landskab og jordbund
Jordbrugsområder

Landskabelig værdi,
æstetiske ændringer

X

X

Ca. halvdelen af det anmodede
råstofgraveområde er udpeget som særligt
værdifulde landbrugsområder. Særligt
værdifulde landbrugsområder er områder,
der - i særlig grad - skal anvendes til
jordbrugsdrift. Det er råstofmyndigheden
der stiller vilkår om arealanvendelse på de
efterbehandlede arealer.
Det anmodede råstofgraveområde ligger
ikke inden for landskabelige
interesseområder.
Råstofgravning er en irreversibel proces når råstofferne er fjernet, er landskabet
ændret for altid.

Geologiske særpræg

Jordforurening

X

X

Området ligger i Nationalt geologisk
interesseområde ”Det Midtjysk Søhøjland”,
som ligeledes er udlagt som geologisk
rammeområde i kommuneplanen. I det
geologiske rammeområde "Midtjysk
Søhøjland" bør det sikres, at de geologiske
landskabsformer, deres indbyrdes
overgange og landskabelige
sammenhænge ikke forringes, således at
området fortsat har værdi for den
landskabsgeologiske forskning.
Region Midtjylland har ikke kortlagt
lokaliteter med jordforurening inden for
området, og det anmodede
råstofgraveområde er ikke omfattet af
Silkeborg Kommunes områdeklassificering.
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Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Jordhåndtering / flytning

X

Idet der er tale om en råstofgrav, vil der
blive flyttet store mængder jord i området
og ud af området. Hvis jorden, der flyttes
fra området, er V1 eller V2 kortlagt eller
områdeklassificeret, er den
anmeldelsespligtig.

Risiko for ny
jordforurening

X

Der er ikke større risiko for jordforurening i
forbindelse med råstofindvinding end ved
alm. jordbrugsmæssig drift.

Vand
Overfladevand, udledning
til vandløb, vådområder
eller hav

X

Udledning af spildevand

X

Der sker ingen udledning af spildevand fra
et evt. kommende graveområde.
X

Det er Silkeborg Kommune, der som
myndighed efter vandforsyningsloven, skal
behandle en evt. ansøgning om tilladelse
at bortlede vand i forbindelse med
råstofindvinding.
Der forekommer ikke spildevand eller
udledning heraf i forbindelse med gravning
af råstoffer.
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Grundvandsforhold,
nedsivning, øget
indvinding

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

X

Det anmodede råstofgraveområde Akslev
ligger inden for et område med særlige
drikkevandsinteresser, OSD (seneste
viden).
X

Der ligger ingen almene vandværksboringer inden for eller i nærheden af
området. Det anmodede
råstofgraveområde ligger uden for
vandværkernes indvindingsoplande.

X

Det anmodede råstofgraveområde ligger i
nitratfølsomt område (seneste viden), men
uden for indsatsområde med hensyn til
nitrat.
Råstofindvinding vurderes generelt ikke at
udgøre en trussel mod drikkevandet og
vandindvindingen. Det er
råstofmyndigheden, der stiller vilkår for
arealanvendelsen på efterbehandlede
arealer og stiller vilkår om afstand til
drikkevandsboringer. Det er ligeledes
råstofmyndigheden der i forbindelse med
en evt. råstofansøgning undersøger
geologien - herunder
grundvandsbeskyttende lag samt
grundvandsstrømningen.

Grundvandsforhold,
nedsivning, øget
indvinding

X

I forbindelse med evt. vådsortering sker
der en nedsivning af vaskevand til
grundvandet (recirkulation).
Det er Silkeborg Kommune, der er
myndighed efter miljøbeskyttelsesloven og
som skal behandle ansøgning om en evt.
nedsivningstilladelse i medfør af
miljøbeskyttelsesloven. Det er ligeledes
Silkeborg Kommune, der er myndighed
efter vandforsyningsloven og som skal
behandle en ansøgning om tilladelse til
vandvinding i forbindelse med en evt.
råstoftilladelse.
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Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Risiko for forurening af
grundvandsressourcen

X

Råstofindvinding er ikke i sig selv en
forurenende proces, og kan sammenlignes
med den uregulerede risiko for
grundvandsforurening i forbindelse med
jordbrugsmæssig drift. Ved indvinding af
sand, grus og sten fjernes typisk let
gennemtrængelige lag, der ikke har ydet
en særlig god beskyttelse af grundvandet.
Grundvandet vil, såfremt det ikke er
beskyttet af mellemliggende
gennemgående impermeable lerlag,
generelt være sårbart over for uheld som
oliespild, efterfølgende arealanvendelse
efter endt indvinding mv.

Oversvømmelsesrisiko

X

Det er råstofmyndigheden, der i sin
vilkårsstillelse sørger for at minimere
risikoen for, at eventuelle
nedfældningsbassiner mv. ikke bryder
igennem til nærliggende arealer, åer, søer
eller lign.

Vandstandsændringer

X

Indvinding af råstoffer giver normalt ikke
anledning til permanente
vandstandsændringer i vandløb og søer.
Det er råstofmyndigheden, der i sin
sagsbehandling sørger for, at en evt.
ansøger kan dokumentere, at en
råstofindvinding ikke vil påvirke evt.
nærliggende vådområder mv. i negativ
retning.

Lavbundsarealer

X

Området ligger ikke inden for
lavbundsarealer eller potentielle
vådområder.

Okkerpotentielle områder

X

Det anmodede råstofgraveområde er ikke
et lavbundsareal og ligger dermed heller
ikke i okkerpotentielt område.

Luft
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Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Luftforurening (støv, lugt
og andre emissioner)

X

Der kan forekomme støvgener fra gravning
og kørsel på ubefæstet vej. Vilkår til
imødekommelse af støvgener stilles af
råstofmyndigheden i forbindelse med en
evt. råstoftilladelse.

Emissioner fra trafik til og
fra området

X

Udstødning fra tung trafik.

Støj
Støj, under anlæg, under
driften

X

Støj fra anlæggets interne trafik og
produktionsanlæg.
Støjproblemer ved transport fra anlægget.
Det er råstofmyndigheden, der i en evt.
råstoftilladelse sætter vilkår for støj.

Vibrationer

X

Der vil forekomme vibrationer fra trafik
med tunge køretøjer. Det er
råstofmyndigheden, der i en evt.
råstoftilladelse stiller vilkår for vibrationer.

Trafik og infrastruktur
Trafikafvikling / belastning

X

Der vil blive øget trafik af tunge køretøjer i
forbindelse med driften ved kørsel til og fra
anlægget.

Støj

X

Der vil komme støj fra kørsel til og fra
anlægget.

Energiforbrug

X

Der er energiforbrug til drift samt til
transporter.
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Risiko for ulykker

X

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Mere (tung) trafik vil give større risiko for
ulykker, særligt i forbindelse med vejnet
der ikke er forberedt til tung trafik Det
vurderes dog på nuværende tidspunkt, at
der ikke er større risiko forbundet ved
transport af råstoffer end anden alm.
godstransport.

Klimatiske forhold
Eventuel påvirkning af
klima

X

Det brændstof, der forbruges til
transporter og til stationære anlæg,
udleder C02. Det nærmere
brændstofforbrug kan ikke estimeres i
planprocessen, men kan evt. beregnes i
forbindelse med en konkret ansøgning om
indvindingstilladelse.

Kulturarv
Fortidsminder

X

Der ligger 4 fredede fortidsminder syd og
sydøst for området. Den vestligste er
fredede oldstidsagre fra jernalderen. De
øvrige er gravhøje. Ca. en tredjedel af 100
m beskyttelseszonen for den nærmest
gravhøj rækker ind over det anmodede
råstofgraveområde.
Det er Silkeborg Kommune der er
myndighed efter Naturbeskyttelsesloven og
som i forbindelse med en evt.
råstofansøgning skal afgøre, om der skal
gives dispensation til råstofindvinding
inden for beskyttelseszonen.
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Beskyttede sten- og
jorddiger

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

X

Der ligger et beskyttet sten- eller jorddige
langs skel mod nordøst for det anmodede
råstofgraveområde.

Kulturmiljøer

X

Det anmodede råstofgraveområde ligger
ikke i værdifuldt kulturmiljø.

Arkitektoniske værdier

X

Ingen bemærkninger.

Arkæologiske værdier

X

Ud over emner nævnt under
”Fortidsminder” er der ikke kendskab til
arkæologiske værdier. Findes der under
jordarbejde spor af fortidsminder, skal
arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal
straks anmeldes til Kulturministeren eller
det nærmeste statslige eller
statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Kirker og deres omgivelser

X

Ingen i området.

Fredede /
bevaringsværdige
bygninger

X

Ingen i området.

Ressourcer og affald
Arealforbrug

X

Det anmodede råstofgraveområde dækker
et areal på i alt 33 ha.

Energiforbrug, anlæg og
drift

X

Det vides ikke på planlægningsstadiet hvor
meget energi, der skal bruges på drift af
evt. råstofindvinding i området.
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Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Miljøparametre

Forhold, der bør
vurderes

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

Vandforbrug

X

Der bruges vand i forbindelse med evt.
vådsortering, vanding af veje mv. Desuden
sker der en vis fordampning i forbindelse
med en evt. gravning under
grundvandsspejlet. Hvorvidt der skal
bruges vand i forbindelse med en evt.
råstofindvinding i området samt det
eventuelle vandforbrug kan ikke estimeres
under den indledende planproces.

Produkter, materialer,
råstoffer, fornybar.

X

Et nyt råstofgraveområde vil kunne være
med til at dække regionens behov for
råstoffer. Omvendt er råstofindvinding en
irreversibel proces – ressourcen fornyes
ikke.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer, olieprodukter

X

Det er råstofmyndigheden, der i en evt.
råstoftilladelse stiller vilkår for, hvor evt.
opbevaring af kemikalier, miljøfremmede
stoffer og olieprodukter skal foregå,
ligesom det også er råstofmyndigheden,
der stiller vilkår for, hvor og hvordan der
tankes brændstof o.lign.

Affald, genanvendelse

X

Der produceres ikke affald i forbindelse
med indvinding af sand, grus og sten.
X

Almindelig dagrenovation, brugte oliefiltre
fra råstofgravens materiel mv. forudsættes
bortskaffet efter de regler, der er
gældende i Silkeborg Kommune.

Ledningsoplysninger, tekniske anlæg og vindmøller
Forsvarets olieledning

X

Ikke i området.

Naturgasledninger

X

Ikke i området.
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Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

El-ledninger

X

Ingen i området. Oplysninger om elledninger vil blive behandlet af
råstofmyndigheden i forbindelse med en
evt. råstoftilladelse.

Vandforsyningsledninger

X

Oplysninger om vandforsyningsledninger
vil blive behandlet af råstofmyndigheden
forbindelse med en evt. råstoftilladelse.

Kloakledninger

X

Ingen i området. Oplysninger om
kloakledninger vil blive behandlet af
råstofmyndigheden forbindelse med en
evt. råstoftilladelse.

Telefonkabler mv.

X

Ingen i området. Oplysninger om
telefonkabler vil blive behandlet af
råstofmyndigheden i forbindelse med en
evt. råstoftilladelse.

Vindmøller og
vindmølleområder

X

Der er ikke udpeget vindmølleområder
inden for det anmodede råstofgraveområde
lige som der ikke er registreret enkeltvindmøller inden for området.

Forhold til andre planer
Silkeborg Kommuneplan
2013 - 2025

X

Det anmodede råstofgraveområde ligger
inden for flere områdeudpegninger i det
åbne land i Kommuneplan 2013-2025 for
Silkeborg Kommune:
• Naturområder
• Geologisk rammeområde
• Særligt værdifulde landbrugsområder
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Natur- og vandplaner

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Forhold, der bør
vurderes

Miljøparametre

BEMÆRKNINGER

Ikke relevant

PLANENS INDVIRKNING
PÅ MILJØET

X

X

Vandplanerne er ikke endelig vedtaget
endnu. Det er Regionplanen for Aarhus
Amt, der er gældende indtil vandplaner
vedtages endeligt. Der er i screeningen
dog taget højde for nyeste viden på
grundvands- og drikkevandsområdet.
Ingen bemærkninger hvad angår
Naturplanerne eller forslag til Vandplaner
2013.
Ingen bemærkninger.

Affaldsplan
Trafikplan

X

Ingen bemærkninger.

Råstofplan 2012

X

Med råstofplanen tilstræber Regionsrådet
at varetage råstofinteresserne på den ene
side og bl.a. natur og miljøinteresser på
den anden side.
I henhold til Råstofplanen så agter
Regionsrådet, i løbet af planperioden, at
undersøge råstofinteresseområderne og
anmodede råstofgraveområder nærmere.
Denne nærmere undersøgelse vil –
sammen med en vurdering af øvrige
planmæssige forhold – herefter afgøre, om
de pågældende arealer senere bliver udlagt
til råstofgraveområder.

Regional udviklingsplan

X

I henhold til den regionale udviklingsplan
for Region Midtjylland så skal råstofferne i
regionen udvindes i takt med behovet og
under hensyntagen til dem, der berøres af
udvindingen.

Strategi for en bæredygtig
udvikling

X

Ingen bemærkninger

Vandforsyningsplan

X

Vandforsyningsplan 2010-2017 er den pt.
gældende vandforsyningsplan for Silkeborg
Kommune - Ingen bemærkninger.
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Kortbilag 3 – Drikkevandsinteresser
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Kortbilag 4 – Landskabs- og kulturinteresser
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Kortbilag 5 – Naturinteresser
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