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INDLEDNING
Med Idé- og debatoplægget, inviterede regionen alle borgere, interesseorganisationer, kommuner, staten, industrien, og andre interessenter til at komme med idéer og forslag til den kommende 12-årige råstofplanperiode for råstofindvindingen i Region Midtjylland.
I Idé- og debatoplægget lagde regionen særligt op til, at få forslag indenfor følgende hovedspørgsmål:
· Hvor skal der udlægges nye råstofgraveområder?
· Hvilke retningslinjer skal med i Råstofplan 2020?
· Hvordan arbejder vi med bæredygtig anvendelse og cirkulær økonomi?
· Hvordan kan vi minimere transport af råstoffer?
· Har vi brug for en fælles råstofstrategi?
· Efterbehandling af råstofgraveområder?

Idé- og debatfasen var i offentlig høring i perioden den 4. februar til den 3. april 2019. Der er indkommet i alt ca. 100 høringssvar. Bemærkningerne er indkommet fra kommuner, øvrige myndigheder, råstofbranchen, interesseorganisationer, foreninger og borgere.
Hvidbogen her præsenterer et resume af de indkomne høringssvar fra idé- og debatfasen samt
en indstilling og vurdering til Regionsrådet.
Vurderingerne og indstillingerne i hvidbogen er et udtryk for regionens afvejning i henhold til
råstofloven, som påbyder regionen at foretage en afvejning af hensynene i råstoflovens § 3.
Vurderingerne bygger primært på regionens egne kortlægninger og analyser, miljøvurderinger,
møder med kommunerne og andre myndigheder, samt de politiske drøftelser i udvalget for
regional udvikling.
Ved hvert høringssvar i hvidbogen er der et link, hvor hele høringsvaret kan ses. Endvidere kan
man gå ind på hjemmesiden: www.raastofplan2020.rm.dk og læse mere om råstofplanen.
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BEMÆRKNINGER BORGERE
BEMÆRKNING
Afsender: Henrik Jannik Steen
Bemærkninger fra Henrik Steen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Henrik Steen er nabo til den igangværende Asklev Grusgrav, Silkeborg Kommune, og har bemærkninger vedrørende gener for de omkringboende i form af støv, vibrationer og tung trafik,
der ikke overholder hastighedsbegrænsningen. Henrik Steen foreslår, at grusgraven lukkes
hurtigst muligt og, at grusgraven holdes i større afstand fra huse end den nuværende.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2125

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
Bemærkningerne tages til efterretning.
Bemærkninger vedrørende drift af de igangværende grusgrave vil indgå i den videre sagsbehandling for de enkelte grusgrave.
ADMINISTRATIONS VURDERING
Efter idé- og debatfasen har Region Midtjyllands administration holdt møde med administrationen i Silkeborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder er blevet drøftet. Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020
foretaget en afvejning af de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven. Dvs. at der på den
ene side er lagt vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet, sikring af råstofressourcernes
udnyttelse, samt erhvervsmæssige hensyn. På den anden side er der lagt vægt på hensynet til
miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse herunder bevarelse af landskabelige værdier, byudvikling og infrastrukturanlæg mv.
For råstofgraveområdet ved Asklev foreslås medtaget yderligere tre områder, der vil betyde en
udvidelse af råstofgraveområdet. Se evt. høringssvar 2223 Asklev SØ og 2268 Asklev Ø. To af de
foreslåede områder ved Asklev forventes ikke medtaget i Råstofplan 2020.
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Begrundelsen for at udvide råstofgraveområdet ved Asklev er, at der er en råstofressource af
god kvalitet, og at der er tale om udvidelser af et eksisterende råstofgraveområde. Når en forekomst udnyttes, tilstræbes så vidt muligt at færdigudnytte hele ressourcen på stedet, således
en råstofindvinding ikke indstilles blot for at blive påbegyndt igen på et senere tidspunkt. Dette
også af hensyn til erhvervsøkonomiske interesser, da der er investeringer i produktionsanlæg
på stedet.
For de nye råstofgraveområder, der foreslås medtaget i Forslag til Råstofplan 2020, er der
udarbejdet miljørapporter, hvor miljøpåvirkningen ved arealudlægget beskrives og vurderes, jf.
miljørapport til Forslag til Råstofplan 2020, der bl.a. omfatter en miljørapport for Asklev.
Gener i form af støj og støv reguleres gennem vilkår i de konkrete råstofgravetilladelser. Region
Midtjylland sikrer, at gener fra råstofindvindingen mindskes for naboerne og øvrige beboere i
nærområdet ved at stille vilkår om fx støjgrænser, dokumentation for overholdelse af støjgrænser, støvbekæmpelse, etablering af støjvolde, gravegrænser i forhold til naboskel mm. Regionen
har de seneste år stillet skærpede vilkår for råstofindvindingen i området med henblik på at
mindske generne for naboer i området.
Regionen fører tilsyn med råstofindvindingen jf. råstoflovens § 31. Der føres mindstes ét årligt
tilsyn med hver enkelt råstofgrav. Herudover prioriteres øvrige tilsyn, hvor der vurderes størst
behov, f.eks. i forbindelse med klager fra borgere eller foreninger i nærområdet. Ved tilsyn kontrolleres, at vilkårene for råstofindvindingen overholdes, og det drøftes, hvilke yderligere tiltag
der kan tages for at mindske gener for miljø og omboende. Regionen har de seneste år haft en
øget tilsynsfrekvens med råstofgravene i området, netop for at mindske generne for beboere i
området.
Forhold vedrørende trafikafvikling er overordnet vurderet i forbindelse med miljørapporterne
for de enkelte råstofgraveområder. Trafikafviklingen og trafiksikkerhed uden for råstofgravene
er udelukkende underlagt den almindelige lovgivning, som vedrører vejmyndighederne og
politiet.
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BEMÆRKNING
Afsender: Birgit Husted Birk, Leif Birk
Bemærkninger fra Birgit Husted Birk og Leif Birk til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Birgit Husted Birk og Leif Birk er naboer til Asklev Grusgrav, Silkeborg Kommune, gennem 20 år.
De har bemærkninger vedrørende tab af oplysninger m.m. som tidligere er sket ved skift af myndighed på råstofområdet mellem kommunen og regionen. Naboerne kritiserer høringer og klagemuligheder og oplever det som udemokratisk, at ikke alle har lige muligheder for at klage eller
give høringssvar. Det findes mærkeligt, at kommunen udlægger stillezoner i umiddelbar nærhed
af udlagte råstofzoner og betænkeligt, at der gives tilladelse til at bortgrave et af de højest
beliggende punkter i Danmark. Naboerne ønsker råstofgravene efterbehandlede hurtigst muligt
efter endt gravning. Der ønskes efterbehandling til naturskov og et bedre tilsyn med, at der ikke
gødes og sprøjtes på arealerne. For de igangværende råstofgrave ønskes bedre afskærmning af
oparbejdningsanlæg, og at anlæggene følger råstofgravningen.
Der ønskes åbnet op for muligheden for ekspropriation af naboejendomme til råstofgrave.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2123

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning. Bemærkninger vedrørende drift af de igangværende
grusgrave vil indgå i den videre sagsbehandling for de enkelte grusgrave.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har Region Midtjyllands administration holdt møde med administrationen i Silkeborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder er blevet drøftet. Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020
foretaget en afvejning af de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven. Dvs. at der på den
ene side er lagt vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet, sikring af råstofressourcernes
udnyttelse, samt erhvervsmæssige hensyn. På den anden side er der lagt vægt på hensynet til
miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse herunder bevarelse af landskabelige værdier, byudvikling og infrastrukturanlæg mv.
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For råstofgraveområdet ved Asklev foreslås medtaget yderligere tre områder, der vil betyde en
udvidelse af råstofgraveområdet. Se evt. høringssvar 2223 Asklev SØ og 2268 Asklev Ø. To af de
foreslåede områder ved Asklev forventes ikke medtaget i Råstofplan 2020.
Begrundelsen for at udvide råstofgraveområdet ved Asklev er, at der er en råstofressource af
god kvalitet, og at der er tale om udvidelser af et eksisterende råstofgraveområde. Når en forekomst udnyttes, tilstræbes så vidt muligt at færdigudnytte hele ressourcen på stedet, således
en råstofindvinding ikke indstilles blot for at blive påbegyndt igen på et senere tidspunkt. Dette
også af hensyn til erhvervsøkonomiske interesser, da der er investeringer i produktionsanlæg
på stedet.
For de nye råstofgraveområder, der foreslås medtaget i Råstofplan 2020, er der udarbejdet miljørapporter, hvor miljøpåvirkningen ved arealudlægget beskrives og vurderes, jf. miljørapport til
Forslag til Råstofplan 2020, der bl.a. omfatter en miljørapport for Asklev.
Gener i form af støj og støv reguleres gennem vilkår i de konkrete råstofgravetilladelser. Region
Midtjylland sikrer, at gener fra råstofindvindingen mindskes for naboerne og øvrige beboere i
nærområdet ved at stille vilkår om fx støjgrænser, dokumentation for overholdelse af støjgrænser, støvbekæmpelse, etablering af støjvolde, gravegrænser i forhold til naboskel mm. Regionen
har de seneste år stillet skærpede vilkår for råstofindvindingen i området med henblik på at
mindske generne for naboer i området.
Vilkår for efterbehandling efter råstofindvinding fastsættes af regionsrådet i de enkelte indvindingstilladelser og efter en konkret afvejning af interesserne i området. Regionsrådet
tilstræber at efterbehandlingen understøtter eventuel planlægning for området fx kommunalplanlagte naturområder, økologiske korridorer, landskabelige interesser, rekreative formål,
vandindvindingsinteresser mv.
Regionen fører tilsyn med råstofindvindingen jf. råstoflovens § 31. Der føres mindstes ét årligt
tilsyn med hver enkelt råstofgrav. Herudover prioriteres øvrige tilsyn, hvor der vurderes størst
behov, f.eks. i forbindelse med klager fra borgere eller foreninger i nærområdet. Ved tilsyn kontrolleres, at vilkårene for råstofindvindingen overholdes, og det drøftes, hvilke yderligere tiltag
der kan tages for at mindske gener for miljø og omboende. Regionen har de seneste år haft en
øget tilsynsfrekvens med råstofgravene i området, netop for at mindske generne for beboere i
området.
Den gældende lovgivning åbner ikke mulighed for ekspropriation eller kompensation af naboejendomme til råstofgrave.
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BEMÆRKNING
Afsender: Danmarks Motor Union; Sportskommissionen Off-Track
Bemærkninger fra Danmarks Motor Union til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Danmarks Motor Union, Sportskommissionen Off-track, bemærker, at de mangler et træningssted i Jylland til træning og mindre arrangementer, og at regionen bedes have dette in mente,
hvis der opstår en mulighed.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2062

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Bemærkningerne tages til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Hans-Kurt Jensen
Bemærkninger fra Hans-Kurt Jensen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Hans-Kurt Jensen har indsendt bemærkninger vedrørende følgende temaer:
· Indvinding af råstoffer er støjende og støvende. Hensyn til beboelsesejendomme bør i langt
højere grad tilgodeses, f.eks. med en generel randzone på 100 m.
· Udpegning af potentielle indvindingsområder stavnsbinder folk, og der bør derfor ikke
udlægges områder i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme.
· Flere af de påtænkte eller udlagte områder har utrolig ringe infrastruktur og er til fare og
gene for øvrig færdsel. Kun områder med tilstrækkelig god infrastruktur bør udpeges, eller
infrastrukturen skal forbedres inden indvinding tillades.
· OSD-områder bør hverken være interesse- eller graveområder af hensyn til grundvandet
(der henvises til et konkret område).
· Ringe råstofkvalitet bør medføre, at råstofområder tages ud af råstofplanen (der henvises til
et konkret område nord for Frederiks).
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2180

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har Region Midtjyllands administration holdt møde med administrationen i Silkeborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder er blevet drøftet. Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020
foretaget en afvejning af de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven. Dvs. at der på den
ene side er lagt vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet, sikring af råstofressourcernes
udnyttelse, samt erhvervsmæssige hensyn. På den anden side er der lagt vægt på hensynet til
miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse herunder bevarelse af landskabelige værdier, byudvikling og infrastrukturanlæg mv.
Der foreslås ikke udlagt nye råstofgraveområder nord for Frederiks.
For de nye råstofgraveområder, der foreslås medtaget i Råstofplan 2020, er der udarbejdet miljørapporter, hvor miljøpåvirkningen ved arealudlægget beskrives og vurderes, jf. miljørapport til
Forslag til Råstofplan 2020. I den forbindelse skal det bemærkes, at råstofindvinding som regel
ikke udgør en risiko for grundvand eller for drikkevandsinteresser, som ikke kan fjernes ved at
stille vilkår til indvindingen i de konkrete tilladelser. I områder med særlige drikkevandsinteresser vil der som udgangspunkt blive stillet krav om, at der af hensyn til beskyttelse af grundvandet ikke anvendes gødning og sprøjtemidler efter endt råstofindvinding.
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Gener i form af støj og støv reguleres gennem vilkår i de konkrete råstofgravetilladelser. Region
Midtjylland sikrer at gener fra råstofindvindingen mindskes for naboerne og øvrige beboere i
nærområdet ved at stille vilkår om fx støjgrænser, dokumentation for overholdelse af støjgrænser, støvbekæmpelse, etablering af støjvolde, gravegrænser i forhold til naboskel mm.
Regionen fører tilsyn med råstofindvindingen jf. råstoflovens § 31. Der føres mindstes ét årligt
tilsyn med hver enkelt råstofgrav. Herudover prioriteres øvrige tilsyn, hvor der vurderes størst
behov, f.eks. i forbindelse med klager fra borgere eller foreninger i nærområdet. Ved tilsyn kontrolleres, at vilkårene for råstofindvindingen overholdes, og det drøftes, hvilke yderligere tiltag
der kan tages for at mindske gener for miljø og omboende.
Forhold vedrørende trafikafvikling er overordnet vurderet i forbindelse med miljørapporterne
for de enkelte råstofgraveområder. Trafikafviklingen og trafiksikkerhed uden for råstofgravene
er udelukkende underlagt den almindelige lovgivning, som vedrører vejmyndighederne og
politiet.
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BEMÆRKNING
Afsender: Henrik Plauborg Noe
Bemærkninger fra Henrik Plauborg Noe til idé- og debatfasen til Råstofplan 2020.
Henrik Plauborg Noe ønsker, at der anlægges klimavenlig skov i Region Midtjylland ved hjælp af
CO2 neutrale træer.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2048

Administrationens indstilling
Bemærkningen tages til efterretning.
Administrations vurdering
Bemærkningen tages til efterretning.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen.
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BEMÆRKNING
Afsender: Langå Miljøgruppe
Bemærkninger fra Langå Miljøgruppe til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Langå Miljøgruppe har bemærkninger vedrørende råstofområde Jebjerg. Det ønskes, at arealet
nord for landevejen Langå – Jebjerg ikke medtages i råstofplanen.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2063

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at råstofgraveområdet nord for Jebjergvej ikke medtages i Forslag
til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Administrationen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af de
indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det vurderes, at det i kommende planperiode ikke vil være rentabelt at indvinde råstoffer i den
del af det eksisterende råstofgraveområde, der ligger nord for Jebjergvej. Råstofforekomstens
kvalitet er ukendt. Administration har været i kontakt med indvinder i området, og denne har
ikke interesse i området. Regionen vurderer endvidere, at der er ressourcer nok i området.
Samlet set vurderer regionen, at området nord for Jebjergvej ikke bør medtages som råstofgrave- eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: skægkærområdets lokalråd Søren Nollin
Bemærkninger fra Skægkærområdets Lokalråd til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Skægkærområdets Lokalråd anfører, at hele området omkring Sinding Grusgrav er hårdt belastet af heftig lasttransport til og fra grusgraven, og at der er en udbredt utilfredshed som følge
heraf. Skægkærområdets lokalråd har i en årrække plæderet for anlæggelsen af en omfartsvej
til den hårdt belastede Viborgvej. Det er lokalrådets anbefaling, at man i forbindelse med råstofplanen indtænker forbedrede vej- og adgangsforhold.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2133

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Der foreslås ikke udlagt nye råstofgraveområder ved Sinding. Det eksisterende råstofgraveområde foreslås indskrænket i forhold til den sydøstlige del af Sinding og i forhold til Lemming Å
mod syd.
Gener i form af støj og støv reguleres gennem vilkår i de konkrete råstofgravetilladelser. Region
Midtjylland sikrer, at gener fra råstofindvindingen mindskes for naboerne og øvrige beboere i
nærområdet ved at stille vilkår om fx støjgrænser, dokumentation for overholdelse af støjgrænser, støvbekæmpelse, etablering af støjvolde, gravegrænser i forhold til naboskel mm.
Regionen fører tilsyn med råstofindvindingen jf. råstoflovens § 31. Der føres mindstes ét årligt
tilsyn med hver enkelt råstofgrav. Herudover prioriteres øvrige tilsyn, hvor der vurderes størst
behov, f.eks. i forbindelse med klager fra borgere eller foreninger i nærområdet. Ved tilsyn kontrolleres, at vilkårene for råstofindvindingen overholdes, og det drøftes, hvilke yderligere tiltag
der kan tages for at mindske gener for miljø og omboende.
Regionen bestræber sig på at finde råstofforekomsterne så tæt på større vejanlæg som muligt,
men det er ikke altid muligt at undgå de mindre veje. Trafikken i selve graveområdet kan reguleres igennem gravetilladelsen, men så snart lastbilerne har forladt området, er de udelukkende
underlagt den almindelige lovgivning, som administreres af vejmyndighederne og politiet. Kommunen er myndighed for vejnettet uden for råstofgraveområdet ved Sinding.
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BEMÆRKNING
Afsender: Uffe Porse
Bemærkninger fra Uffe Porse til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Uffe Porse bor i Asklev og oplever gener i form af støv, støj og trafik som følge af råstofindvindingen i området. Endvidere opleves, at ejendomme falder i værdi, og folk risikerer at blive
stavnsbundet pga. råstofindvindingen. Der er konkrete ønsker/forslag til støjdæmpning og
dæmpning af støvgener. Tidspunkterne for gravning og læsning ønskes reduceret, og helst
stoppet fuldstændigt i weekenden.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2131

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning. Bemærkninger vedrørende drift af de igangværende
grusgrave vil indgå i den videre sagsbehandling for de enkelte grusgrave.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har Region Midtjyllands administration holdt møde med administrationen i Silkeborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder er blevet drøftet. Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020
foretaget en afvejning af de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven. Dvs. at der på den
ene side er lagt vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet, sikring af råstofressourcernes
udnyttelse, samt erhvervsmæssige hensyn. På den anden side er der lagt vægt på hensynet til
miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse herunder bevarelse af landskabelige værdier, byudvikling og infrastrukturanlæg mv.
For råstofgraveområdet ved Asklev foreslås medtaget yderligere tre områder, der vil betyde en
udvidelse af råstofgraveområdet. Se evt. høringssvar 2223 Asklev SØ og 2268 Asklev Ø. To af de
foreslåede områder ved Asklev forventes ikke medtaget i Råstofplan 2020.
Begrundelsen for at udvide råstofgraveområdet ved Asklev er, at der er en råstofressource af
god kvalitet, og at der er tale om udvidelser af et eksisterende råstofgraveområde. Når en forekomst udnyttes, tilstræbes så vidt muligt at færdigudnytte hele ressourcen på stedet, således
en råstofindvinding ikke indstilles blot for at blive påbegyndt igen på et senere tidspunkt. Dette
også af hensyn til erhvervsøkonomiske interesser, da der er investeringer i produktionsanlæg
på stedet.
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For de nye råstofgraveområder, der foreslås medtaget i Råstofplan 2020, er
der udarbejdet miljørapporter, hvor miljøpåvirkningen ved arealudlægget
beskrives og vurderes, jf. miljørapport til Forslag til Råstofplan 2020, der bl.a.
omfatter en miljørapport for Asklev.
Gener i form af støj og støv reguleres gennem vilkår i de konkrete råstofgravetilladelser. Region Midtjylland sikrer at gener fra råstofindvindingen
mindskes for naboerne og øvrige beboere i nærområdet ved at stille vilkår om
fx støjgrænser, dokumentation for overholdelse af støjgrænser, støvbekæmpelse, etablering af støjvolde, gravegrænser i forhold til naboskel mm. Regionen har de seneste år stillet skærpede vilkår for råstofindvindingen i området
med henblik på at mindske generne for naboer i området.
Regionen fører tilsyn med råstofindvindingen jf. råstoflovens § 31. Der føres
mindstes ét årligt tilsyn med hver enkelt råstofgrav. Herudover prioriteres
øvrige tilsyn, hvor der vurderes størst behov, f.eks. i forbindelse med klager
fra borgere eller foreninger i nærområdet. Ved tilsyn kontrolleres, at vilkårene for råstofindvindingen overholdes, og det drøftes, hvilke yderligere tiltag
der kan tages for at mindske gener for miljø og omboende. Regionen har de
seneste år haft en øget tilsynsfrekvens med råstofgravene i området, netop
for at mindske generne for beboere i området.
Forhold vedrørende trafikafvikling er overordnet vurderet i forbindelse med
miljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder. Trafikafviklingen og
trafiksikkerhed uden for råstofgravene er udelukkende underlagt den almindelige lovgivning, som vedrører vejmyndighederne og politiet.
Den gældende lovgivning åbner ikke mulighed for ekspropriation eller kompensation af naboejendomme til råstofgrave.

HVIDBOG
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BEMÆRKNING
Afsender: Ulsted Grundejerforening, ved formand Birger Madsen
Bemærkninger fra Ulsted Grundejerforening til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Ulsted Grundejerforening gør indsigelse mod råstofgraveområdet Ounild på Fur, Skive Kommune. Det bemærkes bl.a. at der er støjproblemer i den østlige del af sommerhusområdet,
at råstofgraveområdet strækker sig ind over det lokalplanlagte sommerhusområde, samt at
sommerhusområdet benyttes året rundt. Råstofgravningen medfører gener i form af støj, støv,
lastbiltrafik samt risiko for ulykker for bl.a. børn.
Ounild råstofgraveområdet ønskes taget ud af råstofplanen.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2084

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det omtalte eksisterende råstofgraveområde benævnt Ounild
reduceres, så det ikke omfatter det lokalplanlagte sommerhusområde.
Administrations vurdering
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen har vurderet, at det omtalte eksisterende råstofgraveområde benævnt Ounild bør
reduceres, så det ikke overlapper med det lokalplanlagte sommerhusområde.
Den resterende del af råstofgraveområdet fastholdes i Forslag til Råstofplan 2020. Administrationen vil inden næste planrevision arbejde på at undersøge området nærmere for brugbare
råstoffer. Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019, men undersøgelserne var ikke entydig i forhold til råstofkvaliteten.
I forhold til gener i form af støj, støv, trafik mv. bemærkes, at regionen i de konkrete råstofgravetilladelser kan stille vilkår, der har til formål at reducere generne ved råstofgravning.
Regionen fører desuden tilsyn med råstofindvindingen på land jf. råstoflovens § 31. Der tilstræbes ét årligt tilsyn med hver enkelt råstofgrav. Tilsynet prioriteres, hvor der vurderes størst
behov, hvilket f.eks. kan forårsages af naboklager over manglende opfyldelse af vilkår. Under
tilsynet kontrolleres, at vilkårene i råstofgravetilladelsen overholdes.
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BEMÆRKNINGER KOMMUNER
BEMÆRKNING
Afsender: Favrskov Kommune
Favrskov Kommunes bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Favrskov Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Afstand mellem graveområder og byer,
· Efterbehandling til naturformål, herunder øget biodiversitet
· Reduktion af transport af råstoffer,
· Sikring af passende adgangsveje til råstofgraveområder,
· Råstofindvinding under grundvandsspejlet,
· Cirkulær økonomi.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2099

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Favrskov
Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen tilstræber i råstofplanlægning og administration at holde en passende afstand til
byområder og beboelse samt sikre passende adgangsveje til råstofgraveområdet, jf. en konkret
vurdering af de mulige miljøpåvirkninger.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen.
Ved udlæg af råstofgraveområder spredt over hele regionen søges transportbelastningen ligeledes mindsket via råstofplanlægningen.
Ved en eventuel ansøgning om tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejlet foretages
en konkret vurdering af den mulige påvirkning af drikkevand og grundvand.
Der henvises generelt til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for miljøvurderingen af konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i Favrskov Kommune.

HVIDBOG
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BEMÆRKNING
Afsender: Hedensted Kommune
Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2259

Administrationens indstilling
Bemærkningen tages til efterretning.
Administrations vurdering
Bemærkningen tages til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Herning Kommune
Bemærkninger fra Herning Kommune til idé- og debatfasen til Råstofplan 2020.
Herning Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Råstofgrave skal ikke ligge i indvindingsoplande til vandværker,
· Råstofplanlægningen og kommunens planlægning for by/bolig/erhverv/infrastruktur bør
koordineres,
· Ønsker konkrete redskaber til arbejdet med cirkulær økonomi, genanvendelse og
bæredygtighed. En række af FN’s verdensmål er relevante i råstofplanlægningen,
· Bemærker, at 5 eksisterende råstofgraveområder berører landskabelige udpegninger. Der bør
tages videst muligt hensyn til disse i gravetilladelserne,
· Ved udlæg af nye råstofgraveområder bør tages størst muligt hensyn til landskab og kultur
miljø.
· Der ønskes efterbehandling til natur- og fritidsformål.
Derudover har Herning Kommune bemærkninger til de eksisterende råstofgrave- og
interesseområder, herunder status, potentielle konflikter og ønsker til efterbehandling.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2260

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Herning Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget
en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter,
landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af byer og byplanlægning, trafik og
infrastruktur.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb. Kommunens planlægning og retningslinjer jf. gældende kommuneplan er inddraget i miljøvurderingen.

HVIDBOG
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Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse fremfor forbrug af de primære råstoffer. Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved genanvendelse. Dette arbejde er en del
af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål, delmål 12.2.
Råstofplanlægningens forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning,
indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Kommunens bemærkninger om Verdensmålene tages til efterretning.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne.
Herning Kommunes bemærkninger til de eksisterende råstofgrave- og interesseområder tages
til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Herning Kommune
Herning Kommunes bemærkninger til idé- og debatfasen til Råstofplan 2020.
Herning Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Råstofgrave skal ikke ligge i indvindingsoplande til vandværker,
· Råstofplanlægningen og kommunens planlægning for by/bolig/erhverv/infrastruktur bør
koordineres,
· Ønsker konkrete redskaber til arbejdet med cirkulær økonomi, genanvendelse og
bæredygtighed. En række af FN’s verdensmål er relevante i råstofplanlægningen,
· Bemærker, at 5 eksisterende råstofgraveområder berører landskabelige udpegninger. Der bør
tages videst muligt hensyn til disse i gravetilladelserne,
· Ved udlæg af nye råstofgraveområder bør tages størst muligt hensyn til landskab og kultur
miljø.
· Der ønskes efterbehandling til natur- og fritidsformål.
· Derudover har Herning Kommune bemærkninger til de eksisterende råstofgrave- og
interesseområder, herunder status, potentielle konflikter og ønsker til efterbehandling.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2138

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Herning Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget
en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter,
landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af byer og byplanlægning, trafik og
infrastruktur.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb. Kommunens planlægning og retningslinjer jf. gældende kommuneplan er inddraget i miljøvurderingen.
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Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse fremfor forbrug af de primære råstoffer. Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved genanvendelse. Dette arbejde er en del
af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål, delmål 12.2.
Råstofplanlægningens forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning,
indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Kommunens bemærkninger om Verdensmålene tages til efterretning.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne.
Herning Kommunes bemærkninger til de eksisterende råstofgrave- og interesseområder tages
til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Horsens Kommune
Bemærkninger fra Horsens Kommune til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Horsens Kommune anmoder om, at råstofgraveområdet benævnt Bygholm i Råstofplan 2016,
tages ud i forbindelse med den nye råstofplan, da området er i konflikt med de byudviklingsinteresser, som Horsens Kommune har i Bygholm Bakker.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2092

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at råstofgraveområdet Bygholm ikke tages med i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Horsens Kommune har fået udarbejdet en råstofundersøgelsesrapport, som belyser den økonomiske situation i at indvinde råstoffer i området ved Bygholm, når der samtidigt skal tages
hensyn til byudviklingsplanerne.
Af rapporten fremgår det, at det ikke vil være rentabelt at indvinde råstoffer på arealet, da
omkostningerne ved indvindingen af materialerne er større, end den pris man kan få for materialerne. Materialerne udgør i forbindelse med kommerciel råstofindvinding ingen eller meget
begrænset værdi.
Samlet set vurderer regionen, at området ikke bør medtages som råstofgraveområde i Forslag
til Råstofplan 2020.

HVIDBOG
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BEMÆRKNING
Afsender: Ikast-Brande Kommune
Ikast-Brandes Kommunes bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Ikast-Brande Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Fremtidig byzone og områder med geologiske bevaringsværdier bør ikke udlægges som rå
stofgraveområder,
· Områder med drikkevandsinteresser (OD) bør anvendes til råstofindvinding før områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) inddrages,
· Der bør forekomme genanvendelse af overskudsjord frem for udvinding af nye råstoffer,
· Der bør arbejdes for at reducere transport af råstoffer,
· Der bør generelt efterbehandles til natur af hensyn til biodiversitet og grundvand, især i OSD.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2113

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Ikast-Brande
Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Nye eller udvidede råstofgraveområder, der indgår i Forslag til Råstofplan 2020, er alle miljøvurderet jf. miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. I miljøvurderingen indgår råstofgraveområdets forhold til kommuneplanens arealudlæg, herunder fremtidige byzonearealer og geologiske
bevaringsværdier. Ligeledes indgår en vurdering af de nye eller udvidede råstofgraveområder i
forhold til grundvands- og drikkevandsinteresser.
Der henvises generelt til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i Ikast-Brande
Kommune.
Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse frem for forbrug af de primære råstoffer. Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved genanvendelse. Dette arbejde er en del
af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål, delmål 12.2.
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Råstofplanlægningens forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning,
indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne, ligesom der i efterbehandlingen tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Det betyder bl.a., at der som udgangspunkt ikke må anvendes
gødning og pesticider på efterbehandlede arealer inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.
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BEMÆRKNING
Afsender: Lemvig Kommune
Lemvig Kommunes bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Lemvig Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Bæredygtighed og cirkulær økonomi. Forekomster bør udnyttes fuldt ud, når et
råstofgraveområde er åbnet.
· Genanvendelse bør inddrages i råstofplanen.
· Positivt, at der arbejdes med transportområdet.
· Kommunen har i kommuneplanen angivet retningsliner for efterbehandling. I OSD og
indvindingsoplande bør efterbehandles til natur eller ekstensivt landbrug. Formidling af
geologi bør indtænkes i efterbehandlingen.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2177

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Lemvig Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse frem for forbrug af de primære råstoffer.
Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved
genanvendelse. Dette arbejde er en del af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål,
delmål 12.2.
Råstofplanlægningens forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning,
indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Ved udlæg af råstofgraveområder spredt over hele regionen søges transportbelastningen ligeledes mindsket via råstofplanlægningen.
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Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne. Det samme gælder i forhold til graveprofiler med geologisk formidlingspotentiale.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i Lemvig Kommune
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BEMÆRKNING
Afsender: Norddjurs Kommune
Bemærkninger fra Norddjurs Kommune til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Norddjurs Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende efterbehandling til naturformål.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2186

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Norddjurs
Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen søger - i samarbejde med lodsejere og kommuner - generelt at fremme natur og biodiversitet og sikre grundvandsbeskyttelsen i efterbehandlingen af råstofgraveområderne.
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BEMÆRKNING
Afsender: Odder Kommune
Odder Kommune har ingen bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2257

Administrationens indstilling
Bemærkningen tages til efterretning.
Administrations vurdering
Bemærkningen tages til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Randers Kommune
Bemærkninger fra Randers Kommune til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Randers Kommune har indsendt følgende bemærkninger:
· at der i Kommuneplan 2017 er vedtaget retningslinjer om, at færdiggravede arealer som ud
gangspunkt skal efterbehandles til naturmæssige og rekreative formål,
· at der skal efterbehandles under hensyntagen til natur- og miljøbeskyttelse, samt
· at færdiggravede arealer ikke må gødskes, tilføres pesticider eller andre aktiviteter, der kan
medføre risiko for forurening.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2243

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Randers
Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Randers Kommune har ikke foreslået ændringer til de råstofgrave- og råstofinteresseområder,
der indgår i Råstofplan 2016.
Regionen tager kommunens bemærkninger til efterretning og bemærker, at der kan stilles krav
herom i de konkrete gravetilladelser.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen.
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BEMÆRKNING
Afsender: Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur – Planlægning
Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Ringkøbing-Skjern Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Kommunen har modtaget en ansøgning om placering af et solcelleanlæg i et
råstofgraveområde med titanium-sand mellen Stauning og Skjern.
· Kommunen anmoder regionen om at være særlig opmærksom på efterbehandlingen i
råstofinteresseområdet mellem råstofgraveområderne ved Kassentoft og Brejning, da
kommunen har øget vandindvinding i området. Arealanvendelsen bør derfor ikke ændres til
mere grund vandstruende.
· Der bør tages særlige hensyn til Natura 2000, § 3-natur mv.
· Kommunen spørger til status for råstofgraveområdet ved Kronhedevej nord for Thorsted
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2238

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i RingkøbingSkjern Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget
en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Vedr. solcelleanlægget har regionen efterfølgende haft dialog med kommunens administration
om dette, og projektområdet for solcelleanlægget er ændret, så det herefter ikke ligger inden
for råstofgraveområdet.
Råstofinteresseområdet mellem råstofgraveområderne ved Kassentoft og Brejning forventes
medtaget uændret som interesseområde i Forslag til Råstofplan 2020. Det betyder, at der fortsat ikke kan gives råstofgravetilladelse til området, da det ikke forventes medtaget som råstofgraveområde.
Ved udlæg af nye eller udvidede råstofgraveområder foretages en vurdering af den mulige
påvirkning af Natura 2000-områder og øvrige beskyttede naturområder. Vurderingen indgår i
miljørapporten for det enkelte råstofgraveområde. Regionen søger generelt at fremme natur
og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne.
Det tidligere råstofgraveområde Klovsig Nørre Plantage beliggende nord for Thorsted blev taget ud i forbindelse med vedtagelsen af Råstofplan 2016 og indgår derfor ikke længere i råstofplanen.
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BEMÆRKNING
Afsender: Samsø Kommune
Samsø Kommune har ingen bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2258

Administrationens indstilling
Bemærkningen tages til efterretning.
Administrations vurdering
Bemærkningen tages til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Silkeborg Kommune
Bemærkninger fra Silkeborg Kommune til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Silkeborg Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Råstofinteresseområdet ved St. Bredlund bør udgå som følge af bl.a. naturinteresser.
· Retningslinje 3h i Råstofplan 2016 vedr. sikring af Hampen Sø mod påvirkning bør bibeholdes.
· Råstofplan 2020 bør omfatte generelle retningslinjer for råstofgravning under
grundvandsspejlet af hensyn til beskyttelse af grundvand og natur, samt retningslinjer for
overvågning.
· Trafikale og infrastrukturelle problemer ved råstofgravning, herunder i forhold til
trafiksikkerhed. Der ønskes tilvejebragt et hjemmelsgrundlag til dette formål.
· Efterbehandling bør som hovedregel sker til naturformål. Områder inden for OSD bør
efterbehandles til natur for at beskytte grundvandet.
· Regionen bør være opmærksom på at stille skærpede krav til støj og støv i forbindelse med
gravetilladelse.
· Der bør gives mulighed for at ekspropriere ejendomme ved udlæg af nye graveområder, eller
stille krav om overtagelse.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2172

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrationen indstiller, at råstofinteresseområdet St. Bredlund Plantage ikke medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Silkeborg
Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen kan oplyse, at råstofinteresseområdet St. Bredlund Plantage efterfølgende er taget
ud og ikke indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Regionen bemærker, at Retningslinje 3h forventes at udgå af Forslag til Råstofplan 2020, idet en
evt. påvirkning af Hampen Sø vil blive vurderet i forbindelse med de konkrete ansøgninger om
gravetilladelse. I den forbindelse vil Silkeborg Kommune blive hørt.

HVIDBOG

35

Der vurderes ikke at være hjemmel til at opstille generelle retningslinjer for råstofgravning
under grundvandsspejlet. Der kan opstilles forudsætninger for konkrete råstofgraveområder,
såfremt det vurderes nødvendigt, og der kan indarbejdes vilkår derom i den enkelte råstofgravetilladelse.
Region Midtjylland tager kommunens bemærkninger vedr. trafikale og infrastrukturelle problemer til efterretning. Regionen bemærker, at de nævnte trafikale udfordringer kan indgå i en
miljøvurdering eller miljøkonsekvensvurdering (VVM). De trafikale forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 i miljørapporterne for de enkelte råstofområder, men da
de konkrete graveplaner ikke er kendt på planlægningsniveau, vil en mere detaljeret vurdering
skulle foretages i forbindelse med konkret ansøgning om råstofgravetilladelse samt VVM-ansøgning.
Regionen arbejder generelt for øget natur og biodiversitet i efterbehandlingsplanerne, i samarbejde med lodsejere og kommuner.
Kommunens bemærkninger vedr. skærpede krav til støj og støv i forbindelse med gravetilladelse
tages til efterretning.
Regionen bemærker vedr. ekspropriationsmulighederne, at der arbejdes på at finde en ordning,
og at regionen er i dialog med Miljø- og Fødevareministeren herom.
Kommunens høringssvar og oplysninger fra mødet med administrationen er inddraget i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020. Der henvises til planforslaget med tilhørende
miljørapport.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommunes bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Skanderborg Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Råstofområder bør udlægges, så nabobeboelser ikke generes væsentligt, og så
byer/landsbyers vækstmuligheder ikke forringes,
· Råstofgraveområder bør udlægges i robuste områder i forhold til grundvand, natur,
recipienter samt landskabelige og kulturhistoriske interesser,
· Efterbehandling bør generelt ske til rekreative formål/naturformål og tilføre rekreativ
merværdi,
· Råstofindvinding må ikke forurene jord og grundvand,
· Sekundære aktiviteter i råstofgrave kan udgøre en forureningskilde,
· Råstofindvinding giver ekstra slid på vejene,
· Overskudsjord bør indgå i råstofplanlægningen,
· Regionen bør arbejde på forøget eller differentieret afgift på nye råstoffer og dermed fremme
bæredygtig og cirkulær økonomi.

LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2192

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skanderborg
Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen tilstræber i råstofplanlægning og -administration at holde en passende afstand til
nabobeboelser samt sikre disse mod væsentlig påvirkning som følge af støj, støv og trafik. Ligeledes tilstræbes, at vækstmuligheder for byer og landsbyer ikke forringes.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter, landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur.
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Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb. Kommunens planlægning og retningslinjer jf. gældende kommuneplan er inddraget i miljøvurderingen.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i Skanderborg Kommune.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne.
Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse frem for forbrug af de primære råstoffer. Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved genanvendelse. Dette arbejde er en del
af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål, delmål 12.2.
Råstofplanlægningens forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning,
indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skive Kommune, Byg & Miljø
Bemærkninger fra Skive Kommune til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Skive Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende efterbehandling af råstofgraveområder til naturformål.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2171

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen søger generelt, i samarbejde med kommune og lodsejere, at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne, ligesom der i efterbehandlingen tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen.
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BEMÆRKNING
Afsender: Struer Kommune
Struer Kommunes bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Struer Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Grønt Danmarkskort kan indtænkes i råstofplanlægningen og efterbehandlingen af
råstofgraveområder.
· Efterbehandling kan med fordel ske til natur i områder med drikkevandsinteresser.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2130

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Struer Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen inddrager Grønt Danmarkskort i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020, såvel
i den overordnede miljørapport samt i miljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder,
hvor det er relevant. Udpegningen indgår ligeledes i den samlede afvejning efter råstoflovens
§ 3.
Regionen søger generelt at fremme grundvandsbeskyttelse, natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne
.
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BEMÆRKNING
Afsender: Viborg Kommune
Viborg Kommunes bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Viborg Kommune har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· Udpegningen af råstofinteresseområder omkring Frederiks i forhold til vandindvinding,
· Byudviklingsmuligheder nord for Viborg i forhold til råstofgraveområder,
Viborg Kommune bakker op om, at der i råstofplanlægningen er fokus på:
· Bæredygting råstofindvinding
· Optimering af transport
· Fælles national råstofstrategi
· Efterbehandling i samarbejde med region, lodsejer, kommunen mv.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2263

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg Kommune.
På mødet blev kommunens høringssvar drøftet og opmærksomhedspunkter ved kommunens
råstofgrave- og råstofinteresseområder blev gennemgået
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3 inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand
og vandindvindingsinteresser, natur, recipienter, landskabelige og kulturhistoriske interesser
samt påvirkning af byudvikling, trafik og infrastruktur.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i Viborg Kommune.
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BEMÆRKNING
Afsender: Aarhus Kommune, TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune har indsendt bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Aarhus Kommune har bemærket, at der ønskes en retningslinje om cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og øget genanvendelse i råstofplanen.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2247

Administrationens indstilling
Bemærkningen tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Aarhus Kommune. På mødet blev kommunens høringssvar drøftet.
Regionen har i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til kommunens høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse frem for forbrug af de primære råstoffer.
Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved
genanvendelse. Dette arbejde er en del af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål,
delmål 12.2.
Råstofplanlægningens forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning,
indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Forslag til Råstofplan 2020.
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FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2020
BEMÆRKNING
Afsender: Vogmandsfirmaet Gert Svith A/S
Bemærkninger fra Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan
2020.
Gert Svith A/S har indsendt forslag til et nyt forslag råstofgraveområde øst for Fuglslev i Syddjurs Kommune.
Området benævnes »Fuglslev«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2273

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Syddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Sydvest for området ligger
et sommerhusområde.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Samlet set vurderer regionen, at området ikke bør medtages som råstofgraveområde eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Anders Lassen
Bemærkninger fra Anders Lassen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Anders Lassen har indsendt et forslag til nyt råstofgraveområde ved »Trekanten« på Samsø.
Området ligger i tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde.
Området benævnes »Trekanten Øst«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2267

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Samsø Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det indsendte forslag udgår en udvidelse af et eksisterende råstofgraveområde med en god
beliggenhed, og hvor infrastrukturen er udbygget til formålet. Der er desuden påvist en god
råstofkvalitet. Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de
erhvervsmæssige hensyn, idet der er investeret i produktionsanlæg i området.
Området er fredet og er i kommuneplanen udpeget som økologisk forbindelse og indgår i Grønt
Danmarkskort. Området ligger desuden inden for område med særlig landskabelig værdi og er
omfattet af geologiske interesser. Der er flere beskyttede vandhuller (gravesøer) tæt ved området. Der henvises til miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Det er vurderet, at Samsø ikke vil kunne være selvforsynende i den kommende Råstofplan 2020 i
hele planperioden, såfremt der ikke udlægges nye råstofgraveområder.
Samlet set vurderer regionen, at området kan medtages som råstofgraveområde i Forslag til
Råstofplan 2020.
Det foreslåede område ligger inden for en fredning, og råstofindvinding kræver dispensation.
Administrationen har forespurgt Fredningsnævnet, om der kan opnås en dispensation fra fredningen og afventer pt. afgørelse fra Fredningsnævnet.
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BEMÆRKNING
Afsender: Annemarie Jensen
Bemærkninger fra lodsejer Annemarie Jensen til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan
2020.
Annemarie Jensen indsender bemærkninger til området matr. nr. 3d og 4h Underup By, Underup i Horsens Kommune. Regionen har modtaget forslag om råstofgraveområde fra Vilh. Bech.
Dortheasminde A/S for samme område.
Det oplyses bl.a., at der ikke ønskes gravetilladelse nær gravhøjen eller inden for fredskoven, at
der tidligere er sket råstofindvinding i området, samt at der forventes store forekomster af høj
kvalitet.
Området er i Råstofplan 2016 udlagt som råstofinteresseområde.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2287

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som råstofgraveområde i
Forslag til Råstofplan 2020. Området fastholdes som råstofinteresseområde.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Området er omfattet af flere retningslinjer i kommuneplanen, herunder bevaringsværdige
landskaber, større sammenhængende landskaber og geologiske bevaringsværdier. Området
er delvist udpeget som økologisk forbindelse, naturbeskyttelsesområde og kulturhistoriske
bevaringsværdier. En del af området er fredskovspligtigt og en del er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
Syd for området findes naturarealer, der er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. En del af
disse er registreret som naturtypen »rigkær« af højeste naturværdi. Rigkær er bl.a. betingede
af en høj grundvandsstand. Råstofindvinding i det foreslåede område kan påvirke § 3-arealerne
negativt ved afvanding.
Samlet set vurderer regionen, at området ikke bør medtages som råstofgraveområde i Forslag
til Råstofplan 2020. Den mulige påvirkning af beskyttede naturområder kræver nærmere undersøgelser. Området fastholdes som råstofinteresseområde.
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BEMÆRKNING
Afsender: Asklev Sten & Grus ApS
Bemærkninger fra Asklev Sten & Grus ApS til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan
2020.
Asklev Sten & Grus ApS stiller forslag til et nyt råstofgraveområde ved Boest, Ikast Brande Kommune.
Området benævnes »Boest«
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2170

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Ikast-Brande
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Råstofkvaliteten for det foreslåede område er desuden ukendt.
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Asklev Sten & Grus ApS
Bemærkninger fra indvinder Jysk Stenindustri til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Forslag til nyt råstofgraveområde i tilknytning til det eksisterende råstofgraveområde Asklev i
Silkeborg Kommune.
Områderne benævnes »Asklev N« og »Asklev Ø«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2168

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område Asklev N ikke medtages i Forslag til Råstofplan 2020. Asklev Ø foreslås delvist medtaget som råstofgraveområde.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Silkeborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven
Regionen vurderer, at det foreslåede område Asklev Ø delvist kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, samt at beliggenheden og
adgangsforholdene er gode.
Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding
i dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020. Derudover vurderes udvidelsen
af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn.
Den østligste del af det foreslåede areal Asklev Ø (nr. 4 i høringssvaret) samt Asklev N foreslås
ikke medtaget i Forslag til Råstofplan 2020, idet der med de øvrige udlæg ved Asklev vurderes at
være ressourcer nok til planperioden.
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BEMÆRKNING
Afsender: Bargheer Geophysics, Rådgiver for Flemming Lassen (lodsejer)
Bemærkninger fra Bargheer Geophysics til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Bargheer Geophysics foreslår på vegne af lodsejer Flemming Lassen et nyt råstofgraveområde
nord for Skiffard, Syddjurs Kommune, beliggende matr. nr. 4q og 4g Skiffard By, Tøstrup.
Der forventes på baggrund af undersøgelser at være en betragtelig ressource på arealet, hvorfor det ønsket taget i betragtning til udpegning som råstof graveområde.
Området benævnes »Skiffard SØ«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2189

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Syddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Regionen vurderer på den baggrund, at området ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Benny Ragner
Bemærkninger fra Benny Ragner til idé- og debatoplægget til Råstofplan.
Benny Ragner har indsendt forslag til 2 nye råstofgraveområder ved hhv. Romlund og Sjørup i
Viborg Kommune. Områderne benævnes »Romlund Nord« og »Sjørup Plantage«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2261

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at de foreslåede områder ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det foreslåede område syd for Sjørup er delvist omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje, og
en del af området ligger inden for et udpeget kulturmiljø.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Samlet set vurderer regionen, at områderne ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Benny Ragner (Ragners Entreprenørfirma ApS).
Bemærkninger fra Ragners Entreprenørfirma ApS v. Benny Ragner til idé- og debatoplægget til
Forslag til Råstofplan 2020.
Benny Ragner stiller forslag til seks nye råstofinteresseområder, der ønskes medtaget i Forslag
til Råstofplan 2020.
Områderne benævnes »Stanghede Syd«, »Stanghede Nord«, »Sjørup NØ«, »Sdr. Rind« og »Fallesgårde Vest«, beliggende i Viborg Kommune.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2184

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at de foreslåede områder ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Administrationen indstiller, at de foreslåede områder ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Regionen vurderer, at der ikke er behov for at udlægge nye råstofinteresseområder i de foreslåede områder til planperioden for Råstofplan 2020. Der er i Forslag til Råstofplan 2020 udlagt
tilstrækkeligt med råstofgraveområder i området til at sikre en råstofforsyning i minimum 12 år.
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BEMÆRKNING
Afsender: Brdr. Kjeldahl I/S
Bemærkninger fra Brdr. Kjeldahl I/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Brdr. Kjeldahl I/S foreslår et nyt råstofgraveområde nordvest for Nordby på Samsø.
Området benævnes »Nordby NV«.
Det foreslåede råstofgraveområde ved Møllevejen (matr. nr. 32a Nordby By, Nordby) er frafaldet.
Det indgår også i vurderingen, at Samsø ikke formodes at kunne være selvforsynende i den
kommende Råstofplan 2020 i hele planperioden, såfremt der ikke udlægges nye råstofgraveområder.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2237

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område tages med i Forslag til Råstofplan
2020 som råstofgraveområde.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Samsø Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Ansøger har frafaldet forslaget ved Møllevejen, matr. nr. 32a Nordby By, Nordby, og præciseret,
at det kun er den vestlige del på matr. nr. 7a Nordby By, Nordby, som ønskes medtaget i Forslag
til Råstofplan 2020.
Regionen vurderer, at det foreslåede område Nordby NV kan medtages i Forslag til Råstofplan
2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der vurderes at være en råstofressource af god kvalitet. Området er
bl.a. omfattet af landskabelige og geologiske interesser og grænser op til Natura 2000-område
og fredning. Disse forhold er vurderet nærmere i miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Carsten Staal-Thomsen, Hjørnegaard ApS
Carsten Staal-Thomsen, Hjørnegaard ApS, har indsendt bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Carsten Staal-Thomsen har indsendt et forslag til råstofinteresseområde på Guldborgvej 14,
8800 Viborg, Viborg Kommune.
Det oplyses, at der tidligere er indvundet råstoffer i området, og at der ikke er udført målrettede
prøveboringer, men at vandboringer på naboarealerne tyder på gode forekomster.
Området benævnes »Dollerup«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2104

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Råstofkvaliteten er desuden ukendt.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Colas / Sweco Danmark A/S
Bemærkninger fra Sweco Danmark A/S på vegne af Colas til idé- og debatoplægget til Forslag til
Råstofplan 2020.
Sweco Danmark A/S indsender oplysninger om mulige adgangsveje til et foreslået råstofgraveområde vest for Underup i Horsens Kommune, matr. nr. 3d og 4h Underup By, Underup.
Regionen har modtaget forslag om råstofgraveområde fra Vilh. Bech. Dortheasminde A/S for
samme område, høringssvar 2250 samt fra lodsejer Annemarie Jensen, høringssvar 2287.
Området er i Råstofplan 2016 udlagt som råstofinteresseområde.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2227

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som råstofgraveområde i
Forslag til Råstofplan 2020. Området fastholdes som råstofinteresseområde.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Området er omfattet af flere retningslinjer i kommuneplanen, herunder bevaringsværdige
landskaber, større sammenhængende landskaber og geologiske bevaringsværdier. Området
er delvist udpeget som økologisk forbindelse, naturbeskyttelsesområde og kulturhistoriske
beværingsværdier. En del af området er fredskovspligtigt og en del er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
Syd for området findes naturarealer, der er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. En del af
disse er registreret som naturtypen »rigkær« af højeste naturværdi. Rigkær er bl.a. betingede
af en høj grundvandsstand. Råstofindvinding i det foreslåede område kan påvirke § 3-arealerne
negativt ved afvanding.
Samlet set vurderer regionen, at området ikke bør medtages som råstofgraveområde i Forslag
til Råstofplan 2020, idet den mulgie påvirkning af beskyttet natur bør undersøges nærmere.
Området fastholdes som råstofinteresseområde.
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BEMÆRKNING
Afsender: Dansand A/S
Bemærkninger fra Dansand A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Dansand A/S har indsendt et forslag til råstofgraveområde ved Addit, Horsens Kommune.
Råstofgraveområdet ligger i tilknytning til det eksisterende råstofgraveområde ved Addit.
Forslaget ligger umiddelbart syd for det eksisterende råstofgraveområde og benævnes »Addit
Syd«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2317

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at størstedelen af det foreslåede område kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, samt at beliggenheden og
adgangsforholdene er gode. Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at
tilgodese de erhvervsmæssige hensyn, idet der er foretaget store investeringer i produktionsanlæg i området.
Området er omfattet af fredskovspligt, og der ligger et beskyttet vandhul i området. Råstofindvinding kræver derfor tilladelse og dispensation fra skovloven og naturbeskyttelsesloven.
Området ligger i et nationalt geologisk interesseområde
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Området ligger i kommuneplanen inden for følgende udpegninger: Bevaringsværdigt landskab,
område med geologiske bevaringsværdier, økologisk forbindelse og naturbeskyttelsesområde.
Området indgår i Grønt Danmarkskort.
Der henvises til miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020 for vurderingen af disse miljøparametre.
Regionen vurderer, at arealet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen i den østlige del af det
foreslåede areal ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020. Områdets afgrænsning er
derfor justeret.
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BEMÆRKNING
Afsender: DK Råstof Aps
Bemærkninger fra DK Råstof ApS til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020.
DK Råstof ApS foreslår et nyt råstofgraveområde ved Røde Mølle, Hostrupvej i Hedensted Kommune.
Området indgår i Råstofplan 2016 som råstofinteresseområde og benævnes »Hostrupvej«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2187

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Hedensted Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Området er delvist omfattet af kommuneplanretningslinjer vedr. større sammenhængende landskaber, bevaringsværdige landskaber og potentielle økologiske forbindelser. Hedensted Kommune kan
ikke anbefale området som råstofinteresse- eller råstofgraveområde på grund af naturhensyn og
dårlige adgangsforhold.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020 og er enig
med kommunen i, at vejadgangen til området er dårlig.
Administrationen indstiller på den baggrund, at det foreslåede område ikke tages med som råstofgraveområde eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Entreprenør Ejvind Laursen A/S
Bemærkninger fra Entreprenør Ejvind Laursen A/S indsendt forud for idé- og debatfasen til Råstofplan 2020.
Entreprenør Ejvind Laursen A/S har indsendt forslag om udvidelse af råstofgraveområdet ved Røde
Mølle i Hedensted Kommune, beliggende matr. nr. 6c og 12e Ørum By, Ørum. Området benævnes »Røde
Mølle«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2300

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Hedensted Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
De foreslåede områder er omfattet af åbeskyttelseslinje langs Ørum Å, jf. naturbeskyttelseslovens §
16. Derudover er arealerne omfattet af følgende udpegninger i kommuneplanen: Større sammenhængende landskaber, bevaringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse.
Samlet set vurderer regionen, at området ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Hans Martin Højmark
Bemærkninger fra Hans Martin Højmark til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Hans Martin Højmark har indsendt forslag om et nyt råstofgraveområde ved Gunnerupmosevej,
Randers Kommune. Området benævnes »Assentoft-Romalt«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2288

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Randers
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Hele området ligger i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og en del af området
er i kommuneplanen udpeget som potentiel økologisk forbindelse.
Der er tale om et område af begrænset størrelse.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Henriksen I/S
Forslag til nyt råstofgraveområde fra Henriksen I/S. Forslaget er indsendt forud for idé- og debatfasen for Forslag til Råstofplan 2020.
Området ligger ved Glesborg i Norddjurs Kommune og benævnes »Glesborg Vest«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2294

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke medtages i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Norddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Dette begrundes med, at der vurderes at være ressourcer nok i området, samt at råstofforekomsten ikke er dokumenteret.
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BEMÆRKNING
Afsender: Imerys Industrial Minerals DK A/S
Bemærkninger fra indvinder Imerys Industrial Minerals DK A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde til moler.
Imerys Industrial Minerals DK A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til en eksisterende molersgrav på Fur, Skive Kommune. Forslaget til råstofgraveområdet benævnes »Elvergården Nord«.
Imerys Industrial Minerals DK A/S oplyser, at det foreslåede område ligger i tilknytning til det
eksisterende aktive råstofgraveområde ”Stendal/Midtøen” på den centrale-nordlige del af Fur.
Der er påvist moler i området i de nuværende graveprofiler.
Imerys Industrial Minerals DK A/S ønsker desuden at sikre, at råstofområdet kan indeholde
graveudstyr, plads til anlæg, midlertidige depoter til overjord, samt plads til sikkerhedsmæssige
foranstaltninger.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2115

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en mindre del af det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at en mindre del af det foreslåede område kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde. Den resterende del bør ikke medtages som råstofgrave- eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Dette begrundes med, at der vurderes at være råstoffer nok til kommende planperiode, samt at
der på en del af området (den nordlige del) er væsentlige naturinteresser, jf. miljørapporten til
Forslag til Råstofplan 2020. En mindre del ligger desuden inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer.
Regionen foretog en råstofundersøgelse i området i 2017, der påpegede forekomsten af mulige
egnede råstoffer.
På baggrund af miljøvurderingen samt råstofundersøgelsen vurderer regionen, at denne mindre del af det foreslåede område kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
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BEMÆRKNING
Afsender: Imerys Industrial Minerals DK A/S
Bemærkninger fra Imerys Industrial Minerals DK A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan
2020.
Imerys Industrial Minerals A/S forslår en udvidelse af råstofgraveområde ved Ounild, Fur. Området benævnes »Ounild«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2112

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Regionen vurderer, at der er råstofressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan
2020.
Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019. Undersøgelsen var ikke
entydig i forhold til, hvor god råstofkvaliteten var.
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BEMÆRKNING
Afsender: Imerys Industrial Minerals DK A/S
Bemærkninger fra indvinder Imerys Industrial Minerals DK A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde til moler.
Imerys Industrial Minerals DK A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til en eksisterende molersgrav på Fur, Skive Kommune. Området benævnes »Elvergaarden Øst«.
Imerys Industrial Minerals DK A/S oplyser, at det foreslåede område ligger i tilknytning til det
eksisterende aktive råstofgraveområde ”Elvergaarden« på den centrale-nordlige del af Fur. Der
er påvist moler i dette tilgrænsende råstofgraveområde.
Imerys Industrial Minerals DK A/S ønsker desuden at sikre, at råstofområdet kan indeholde
graveudstyr, plads til anlæg, midlertidige depoter til overjord, samt plads til sikkerhedsmæssige
foranstaltninger.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2116

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som et råstofgraveområde, men som et råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
En del af området er omfattet af væsentlige naturinteresser, idet det er registreret som beskyttet hede, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til den kommende planperiode.
Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019. Undersøgelserne viste, at
der måske var en brugbar råstofforekomst i området. Administrationen vil inden næste planrevision arbejde på at undersøge området nærmere for brugbare råstoffer.
Det vurderes på den baggrund, at det foreslåede område »Elvergaarden Øst« bør medtages som
råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Imerys Industrial Minerals DK A/S
Bemærkninger fra Imerys Industrial Minerals DK A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til
Råstofplan 2020.
Imerys Industrial Minerals DK A/S foreslår et råstofgraveområde på Fur, Skive Kommune. Området benævnes »Direktørgrav Nord«.
Det oplyses, at der tidligere har været gravet moler i området med primitivt udstyr. Der forventes at være en betydelig mængde moler i området, som det med moderne udstyr vil være
rentabelt at indvinde.
Arealet er beliggende bag virksomhedens hovedkontor på Fur, matr. nr. 6p m.fl. Fur Præstegård,
Fur.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2114

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Regionen vurderer, at der er råstofressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan
2020.
Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019. Undersøgelsen var ikke
entydig i forhold til, hvor god råstofkvaliteten var.
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BEMÆRKNING
Afsender: Imerys Industrial Minerals DK A/S
Bemærkninger fra Imerys Industrial Minerals DK A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan
2020.
Forslag til råstofgraveområde på Fur, Skive Kommune. Området benævnes »Hestegården
Nord«.
Området udgør en udvidelse af det eksisterende råstofgraveområde ved Hestegården/Anshede.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2117

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som et råstofgraveområde, men som et råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til Forslag til Råstofplan 2020.
Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019. Undersøgelsen viste, at
der måske var en brugbar råstofforekomst i området.
Administrationen vil inden næste planrevision arbejde på at undersøge området nærmere for
brugbare råstoffer.
Det vurderes på den baggrund, at det foreslåede område Hestegården Nord medtages som
råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Jens Otto Pedersen
Bemærkninger fra Jens Otto Pedersen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Jens Otto Pedersen har indsendt et forslag til råstofindvindingsområde i Fogstrup, syd for
Them. Der er foretaget boreprøver i området.
Området benævnes »Fogstrup«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2290

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Silkeborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Størstedelen af det foreslåede område ligger inden for kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige landskaber og potentiel spredningskorridor.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: JJ Grus
Bemærkninger fra indvinder JJ Grus til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt
råstofgraveområde.
JJ Grus foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til Kalbygård Grusgrav, Skanderborg
Kommune.
JJ Grus har foretaget prøvegravninger, der tyder på, at råstofferne er lige under muldlaget.
JJ Grus er opmærksomme på, at arealet er omfattet af restriktioner (fredskov mv.).
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2072

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skanderborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det foreslåede område ved Kalbygård Grusgrav er omfattet af væsentlige lov- og planmæssige
restriktioner og bindinger, hvilket er baggrunden for, at det ikke medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
Området er i kommuneplanen udpeget som naturbeskyttelsesområde, økologisk forbindelse,
Grønt Danmarkskort, lavbundsareal og bevaringsværdigt landskab. Der er desuden fredskovspligt, § 3-beskyttet mose og vandhul samt tilgrænsende § 3-eng i Lyngbygård Ådal.
Der er desuden registreret bilag IV-arten Stor vandsalamander i området (strengt beskyttet jf.
EU’s habitatdirektiv) og mulig forekomst af flagermus.
Set i forhold til indgrebet i natur- og landskabsinteresserne vurderes ressourcen at være begrænset.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Johs. Søndergaard & Sønner A/S
Bemærkninger fra Johs. Søndergaard & Sønner A/S indsendt forud for idé- og debatfasen for
Råstofplan 2020.
Johs. Søndergaard & Sønner A/S har indsendt forslag til et nyt råstofgraveområde syd for Tebbestrup ved Randers. Området benævnes »Haslund«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2297

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Syddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Råstofkvaliteten for det foreslåede område er desuden ukendt.
Efter en samlet afvejning vurderer regionen, at området ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Jydsk Stenindustri A/S
Bemærkninger fra Jysk Stenindustri til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Jysk Stenindustri foreslår et nyt råstofgraveområde ved Løvet Møllevej i Horsens Kommune.
Området benævnes »Løvet Skov«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2228

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Området grænser op til Natura 2000-område nr. 53 og er omfattet af flere lov- og planmæssige restriktioner, herunder fredskov, beskyttede sten- og jorddiger, fredede fortidsminder og
fortidsmindebeskyttelseslinjer.
Råstofforekomsten er ikke dokumenteret, og der vurderes at være råstoffer nok i området.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Jydsk Stenindustri A/S
Bemærkninger fra indvinder Jysk Stenindustri til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Jysk Stenindustri foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til Skygge Grusgrav, IkastBrande Kommune.
Området benævnes »Skygge Plantage Syd«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2233

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Ikast-Brande
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det foreslåede område ved Skygge Grusgrav er omfattet af væsentlige lov- og planmæssige
restriktioner, hvilket er baggrunden for, at det ikke medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
Området er omfattet af fredskovspligt og en stor del af området er hede, der er beskyttet jf.
naturbeskyttelseslovens § 3. Den nordlige del af området er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje jf. naturbeskyttelseslovens § 18.
Der er desuden ressourcer nok i området til kommende planperiode.
Efter en samlet vurdering jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Jydsk Stenindustri A/S
Bemærkninger fra indvinder Jysk Stenindustri til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Jysk Stenindustri har indsendt et forslag til et nyt råstofgraveområde i tilknytning til det eksisterende råstofgraveområde Asklev i Silkeborg Kommune.
Området er delt i to og benævnes »Asklev S« og »Asklev SØ«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2223

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område Asklev SØ tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020. Asklev S medtages ikke.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Silkeborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at den nordlige del af det foreslåede område (Asklev SØ) kan medtages i
Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, samt at beliggenheden og
adgangsforholdene er gode. Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser,
der taler imod råstofindvinding i dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn.
Regionen vurderer, at den sydlige del af det foreslåede areal (Asklev S) ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020. Dette begrundes med, at der vurderes at være råstoffer nok i området,
samt at der er dårlige adgangsforhold. Der er desuden gravhøje i området.
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BEMÆRKNING
Afsender: Jydsk Stenindustri A/S
Bemærkninger fra indvinder Jysk Stenindustri til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Forslag til nyt råstofgraveområde.
Jysk Stenindustri foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til Skygge Grusgrav, IkastBrande Kommune. Området benævnes »Skygge Plantage SV«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2222

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Ikast-Brande
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det foreslåede område ved Skygge Grusgrav er omfattet af væsentlige lov- og planmæssige
restriktioner, hvilket er baggrunden for, at det ikke medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
Området er omfattet af fredskovspligt og en del af området er hede, der er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Der er desuden landskabsinteresser i området, der i kommuneplanen er
udpeget som bevaringsværdigt landskab.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til råstofplan 2020.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Jydsk Stenindustri A/S
Bemærkninger fra Jydsk Stenindustri A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan
2020.
Jydsk Stenindustri A/S foreslår et nyt råstofgraveområde ved Kølkær/Hauge i Herning Kommune.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2242

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Herning Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Råstofkvaliteten for det foreslåede område er desuden ukendt.
Området er omfattet af flere lovmæssige restriktioner, herunder ca. 15 beskyttede vandhuller/
moser, fredet fortidsminde med fortidsmindebeskyttelseslinje, fredskov og beskyttet sten- og
jorddige.
Efter en samlet afvejning efter råstoflovens § 3 vurderer regionen, at området ikke bør medtages som råstofgrave- eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Jydsk Stenindustri A/S
Bemærkninger fra Jysk Stenindustri til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Jysk Stenindustri foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til det eksisterende råstofgraveområde Tulstrup Syd, Ikast-Brande Kommune.
Området benævnes Tulstrup Øst.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2230

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at området medtages som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Ikast-Brande
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at det foreslåede område bør medtages som råstofgraveområde i Forslag til
Råstofplan 2020. Dette begrundes med, at der er en råstofressource med god kvalitet, at beliggenheden er god, samt at der er tale om en udvidelse af et eksisterende råstofgraveområde.
Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding
i dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020. Derudover vurderes udvidelsen
af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn.
Der er foretaget en mindre justering af afgrænsningen af den sydlige del af området mod jernbanen.
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BEMÆRKNING
Afsender: Kim Schmidt
Bemærkninger fra Kim Schmidt til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Kim Schmidt har indsendt et forslag til råstofgraveområde syd for Rom, Lemvig Kommune.
Området benævnes »Rom Syd«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2296

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at størstedelen af det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Lemvig Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Området er i kommunen udpeget som bl.a. bevaringsværdigt kulturmiljø samt som område med
geologiske interesser, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Regionen har kortlagt råstofforekomsten af området, og det er vurderet, at der er en råstofressource af god kvalitet.
Det er desuden vurderet, at der ikke vil være råstoffer nok i området til hele den kommende
planperiode for Råstofplan 2020, såfremt der ikke udlægges nye råstofgraveområder. Regionen
har derfor i længere tid søgt efter nye råstofgraveområder syd for Lemvig.
Efter en samlet afvejning vurderer regionen, at størstedelen af området bør medtages som
råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Der er foretaget en mindre justering af områdets afgrænsning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Krogager skovbrug
Bemærkninger fra Krogager Skovbrug til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020.
Krogager Skovbrug har indsendt et forslag til nyt råstofgraveområde vest for Skave, Holstebro
Kommune, beliggende matr. nr. 29e, 30l, 30n Den mellemste del, Borbjerg.
Arealet ligger i tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde.
Området benævnes »Krogager«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2256

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Holstebro
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Råstofkvaliteten er desuden ukendt.
Området ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, samt
inden for Slots- og Kulturstyrelsens udpegning af kulturarvsarealer. Sydvest for området findes
en gruppe gravhøje.
Samlet set vurderer regionen, at området ikke skal medtages som råstofgrave- eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: KROGHS A/S
Bemærkninger fra indvinder KROGHS A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
KROGHS A/S foreslår udvidelse af råstofgraveområdet Lille Hjøllund med ca. 3 ha, så hele matriklen er med i råstofgraveområdet (matr. nr. 1n Godrum, Vrads).
Arealerne forventes at rumme samme råstofkvalitet som det eksisterende råstofgraveområde.
Området benævnes »Hjøllund NØ«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2301

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område mod nordøst ikke tages med i Forslag til
Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Silkeborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at den nordøstlige del af foreslåede område på matr. 1n Godrum, Vrads ikke
bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
Dette begrundes med, at området ligger tæt på vådområder, samt at der er ressourcer nok i
området.
Der foretages en mindre, teknisk justering af det eksisterende råstofgraveområdes afgrænsning mod nordvest.

76

BEMÆRKNING
Afsender: Lars Dannerfjord
Bemærkninger fra Gert Svith A/S på vegne af Lars Dannerfjord til idé- og debatoplægget til
Råstofplan 2020.
Gert Svith A/S foreslår et nyt råstofgraveområde ved Fiskegårdsvej, matr. nr. 48a og 19a Hyllested by, Hyllested i Syddjurs Kommune.
Området benævnes »Tirstrup Øst«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2142

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område medtages som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Syddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at den del af det foreslåede område Tirstrup Øst bør medtages i Forslag til
Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, at der er tale om udvidelse i
et eksisterende råstofgraveområde, samt adgangsforholdene er gode.
Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding i
dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Maskinfabrikken Intho A/S
Bemærkninger fra Maskinfrabrikken Intho A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020.
Maskinfabrikken Intho A/S foreslår to nye områder som råstofgraveområder i tilknytning til det
eksisterende råstofgraveområde Søndermarken ved Ans, Silkeborg Kommune.
Områderne benævnes »Ans NV« og »Ans Syd«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2293

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Ans Syd tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020, men at Ans NV ikke medtages.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Silkeborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at det sydlige af de foreslåede områder, Ans Syd, kan medtages i Forslag til
Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, samt at beliggenheden og
adgangsforholdene er gode. Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at
tilgodese de erhvervsmæssige hensyn, herunder investeringer i eksisterende produktionsanlæg.
Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding i
dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Regionen vurderer samtidig, at det vestlige areal, Ans NV, ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde. Dette begrundes med, at området ligger tæt på Ans by, samt
at der med de øvrige udlæg til råstofgraveområder omkring Ans vurderes at være ressourcer
nok i området.

78

BEMÆRKNING
Afsender: mosevang v. Thomas Jensen
Bemærkninger fra Mosevang v./ Thomas Jensen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Thomas Jensen har indsendt forslag til nyt råstofgraveområde som udvidelse af det eksisterende råstofgraveområde Tirstrup.
Udvidelsen er beliggende syd for Lunbakkevej, og der forventes at være store forekomster af
sten, grus og sand. Vest for området findes en aktiv råstofgrav af god kvalitet.
Området benævnes »Rosmus SV«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2134

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Syddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Der er ifølge miljørapporten for området ikke væsentlige miljøkonflikter, der er til hinder for
udpegning af området som råstofgraveområde. Regionen vurderer dog, at der med en del af
området er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at den sydvestlige del af arealet
bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: NCC Industry A/S, Råstoffer
Bemærkninger fra NCC Industry A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Der stilles forslag om udlægning af råstofområde nord for Løve. Der foreslås udlagt 27,4 ha på
matrikel 1a Løve By, Bryrup.
Området benævnes »Løve«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2095

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
NCC Industry A/S har i mail af 2. august 2020 trukket deres forslag om råstofgraveområde nord
for Løve tilbage, da de har lavet yderligere råstofundersøgelser i området og ikke fundet den
råstofforekomst, de havde håbet på.
Regionen foretager derfor ikke yderligere vedrørende det indsendte forslag.
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BEMÆRKNING
Afsender: Nymølle Stenindustrier A/S
Bemærkninger fra Nymølle Stenindustrier A/S indsendt forud for idé- og debatfasen til Forslag
til Råstofplan 2020.
Nymølle Stenindustrier A/S foreslår et nyt råstofgraveområde sydvest for Glesborg i Randers
Kommune, beliggende matr. nr. 11m og 11at Glesborg By, Glesborg.
Arealet ligger op til Kastbjergvej og grænser op til et eksisterende råstofgraveområde.
Området benævnes »Glesborg Nord«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2298

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Randers
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab, og størstedelen af området er af Slots- og kulturstyrelsen udpeget som kulturarvsareal. Området er omfattet af flere
fortidsmindebeskyttelseslinjer og beskyttet natur (vandhul).
Samlet set vurderer regionen, at området ikke bør medtages som råstofgrave- eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Ragners Entreprenørfirma v/benny Ragner
Bemærkninger fra Ragners Entreprenørfirma v./ Benny Ragner til idé- og debatoplægget til
Råstofplan 2020.
Ragners Entreprenørfirma har indsendt forslag til to nye råstofgraveområder ved Skelhøje sydvest for Viborg, Viborg Kommune.
Områderne benævnes »Fallesgårde« og »Skelhøje Midt«
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2087

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at de foreslåede områder ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er råstofressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan
2020.
Efter en samlet vurdering jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealerne ikke skal medtages
i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Ragners Entreprenørfirma v/benny Ragner
Bemærkninger fra Ragners Entreprenørfirma v./ Benny Ragner til idé- og debatoplægget til
Råstofplan 2020. Forslag til nye råstofgraveområder.
Benny Ragner foreslår 3 nye råstofgraveområder, hvor der forventes at være råstofforekomster. Der foreslås et område ved Sjørup og et område ved Fallesgårde/Dollerup, Viborg Kommune, samt et område ved Læsten, Randers Kommune.
Områderne benævnes »Sjørup Syd«, »Fallesgårde Nord« og »Læsten«.
Benny Ragner peger desuden på arealer, der kan tages ud af råstofplanlægningen, da der bl.a.
ikke er konstateret god råstofkvalitet (areal ved Frederiks).
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2148

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at de foreslåede områder Sjørup S. og Fallesgårde N., Viborg Kommune, ikke tages med i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område ved Læsten, Randers Kommune,
tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg og
Randers Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder
blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at en del af området ved Læsten kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020
som råstofgraveområde. Dette begrundes med, at der vurderes at være en råstofressource af
god kvalitet, samt at beliggenheden er god. Desuden mangler der ressourcer i området.
Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding i
dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Områderne ved Sjørup og Fallesgårde i Viborg Kommune er ikke medtaget i Forslag til Råstofplan 2020, da der vurderes at være ressourcer nok i områderne.
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BEMÆRKNING
Afsender: Randers Tegl A/S
Bemærkninger fra Randers Tegl til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Randers Tegl foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til Nederhede Grusgrav, Viborg
Kommune.
Randers Tegl har desuden indsendt bemærkninger vedr. følgende emner:
· Retningslinjen om anmeldte rettigheder bør tydeliggøres i Råstofplan 2020,
· Korte transportafstande bør vægtes højt i råstofplanlægningen,
· Efterbehandling til natur og rekreative formål giver værdi for omkringboende.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2118

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven. Der er tale om en lerindvinding, dvs. indvinding af de øverste lag på ca. 1,5 m’s tykkelse.
Det vurderes, at det foreslåede område bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, samt der er tale om udvidelse af en eksisterende råstofgrav. Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding i dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan
2020.
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Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn.
De øvrige bemærkninger tages til efterretning.
Ved udlægning af råstofgraveområder spredt over hele regionen søger regionen at mindske
transportafstande og sikre muligheden for lokal forsyning.
Regionen søger generelt, i samarbejde med kommune, indvindere, lodsejere og andre interessenter, at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne.
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BEMÆRKNING
Afsender: Rasmus Skov Pedersen
Bemærkninger fra indvinder Rasmus Skov Pedersen til idé- og debatoplægget til Råstofplan
2020. Forslag til nyt råstofgraveområde.
Rasmus Skov Pedersen foreslår et nyt råstofgraveområde Koldinghus ved Thorum, Skive Kommune.
Det oplyses, at der på en del af arealet har været ikke-erhvervsmæssig indvinding af grus. Dette
tyder på, at der er mere grus i området og af god kvalitet.
Området benævnes »Koldinghus«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2100

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Arealet nord for Ågårdsholmvej medtages ikke.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at den del af det foreslåede område, der ligger syd for Ågårdsholmvej, kan
medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der vurderes at være en råstofressource af god kvalitet, samt at
beliggenheden og adgangsforholdene er gode. Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og
miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding i dette område.
Arealet nord for Ågårdsholmvej bør ikke medtages i Forslag til Råstofplan 2020, da råstofkvaliteten for dette område er ukendt.
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BEMÆRKNING
Afsender: Rigmor og John Hansen
Bemærkninger fra Rigmor og John Hansen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Rigmor og John Hansen har indsendt forslag til råstofgraveområde på Kvostedvej 1, 8831 Løgstrup, Viborg Kommune.
Ifølge prøvegravninger fra omkring 1992 er der forekomster af sand og grus i mængder af kommerciel interesse.
Området benævnes »Tårupgårdvej«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2107

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skamol A/S
Bemærkninger fra Skamol A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde til moler.
Skamol A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til en eksisterende molersgrav på
Fur, Skive Kommune. Forslaget til råstofgraveområdet benævnes »Vimol Øst«.
Skamol A/S oplyser, at det foreslåede område ligger i tilknytning til det eksisterende aktive
råstofgraveområde ”Stendal/Midtøen” på den centrale-nordlige del af Fur. Der er påvist moler i
området i de nuværende graveprofiler.
Skamol A/S ønsker desuden at sikre, at råstofområdet kan indeholde graveudstyr, plads til anlæg, midlertidige depoter til overjord, samt plads til sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2158

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som et råstofgraveområde, men som et råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019, undersøgelserne viste at
der måske var en brugbar råstofforekomst i området. Dette forhold bør dog undersøges nærmere.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til råstofplan 2020. Administrationen
vil inden næste planrevision arbejde på, at undersøge området nærmere for brugbare råstoffer.
På baggrund af ovenstående vurderer regionen, at det foreslåede område kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofinteresseområde.

88

BEMÆRKNING
Afsender: Skamol A/S
Bemærkninger fra Skamol A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020.
Skamol A/S indsender ønske til råstofgraveområde til moler på nordsalling nord for Junget,
Skive Kommune, beliggende matr. nr. 7d og 1z Jungetgård Hgd., Junget.
Området ligger i tilknytning til det eksisterende råstofgraveområde ved Junget.
Området benævnes »Junget«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2255

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som råstofgraveområde i
Forslag til Råstofplan 2020.
Det vurderes, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Det foreslåede område er omfattet af flere lovmæssige restriktioner, herunder fredskov, beskyttet natur (overdrev, strandeng og vandhul) strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje. Området
er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab, økologisk forbindelse, naturbeskyttelsesområde og ligger i kystnærhedszonen.
Samlet set vurderes, at området ikke bør medtages som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skamol A/S
Bemærkninger fra Skamol A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde til moler.
Skamol A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til en eksisterende molersgrav på
Fur, Skive Kommune. Forslaget til råstofgraveområdet benævnes »Vimol Nord«.
Skamol A/S oplyser, at det foreslåede område ligger i tilknytning til det eksisterende aktive
råstofgraveområde ”Stendal/Midtøen” på den centrale-nordlige del af Fur. Der er påvist moler i
området i de nuværende graveprofiler.
Skamol A/S ønsker desuden at sikre, at råstofområdet kan indeholde graveudstyr, plads til anlæg, midlertidige depoter til overjord, samt plads til sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
Området benævnes »Vimol Nord«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2157

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som et råstofgraveområde
i Forslag til Råstofplan 2020. En del af det foreslåede område tages med som et råstofinteresseområde.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019, undersøgelserne viste at
der måske var en brugbar råstofforekomst i området.
Det vurderes, at en del af det foreslåede område kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som
råstofinteresseområde. Den resterende del bør ikke medtages som råstofgrave- eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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Dette begrundes med, at der vurderes at være råstoffer nok til kommende planperiode, samt
at der på en del af området (den centrale del) er væsentlige restriktioner, jf. miljørapporten til
Forslag til Råstofplan 2020. Denne del af området er fredet, og råstofgravning er i konflikt med
fredningen. En mindre del ligger desuden inden for strandbeskyttelseslinje.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til råstofplan 2020. Administrationen
vil inden næste planrevision arbejde på at undersøge området nærmere for brugbare råstoffer.
På baggrund af ovenstående vurderes, at størstedelen af det foreslåede område kan medtages
i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofinteresseområde. Den del, der ligger inden for gældende
fredning samt strandbeskyttelse medtages ikke i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skamol A/S
Bemærkninger fra Skamol A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde til moler.
Skamol A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til en eksisterende molersgrav på
Fur, Skive Kommune.
Området benævnes »26d Syd«.
Skamol A/S oplyser, at det foreslåede område ligger i tilknytning til det eksisterende aktive
råstofgraveområde ”Stendal/Midtøen” på den centrale-nordlige del af Fur. Der er påvist moler i
området i de nuværende graveprofiler.
Skamol A/S ønsker desuden at sikre, at råstofområdet kan indeholde graveudstyr, plads til anlæg, midlertidige depoter til overjord, samt plads til sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2156

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det foreslåede område er omfattet af væsentlige lov- og planmæssige restriktioner og bindinger, herunder fortidsminder (gravhøje) og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Disse restriktioner
dækker størstedelen af »26d Syd«.
Det er desuden vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til Forslag til Råstofplan 2020.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderes, at arealet ikke skal medtages i Forslag til
Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skamol A/S
Bemærkninger fra Skamol A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt
råstofgraveområde.
Skamol A/S foreslår et nyt råstofgraveområde på Fur, Skive Kommune.
Området benævnes »Anshede Syd«.
Råstofundersøgelser fra 2000 og 2019 tyder på råstofforekomst i området.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2154

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område tages med i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det vurderes, at det foreslåede område »Anshede Syd« kan medtages i Forslag til Råstofplan
2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet.
Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding i
dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn, idet der er investeret i produktionsanlæg i området.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skamol A/S
Bemærkninger fra Skamol A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde til moler.
Skamol A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til en eksisterende molersgrav på
Fur, Skive Kommune. Forslaget til råstofgraveområdet benævnes »26d Nord«.
Skamol A/S oplyser, at det foreslåede område ligger i tilknytning til det eksisterende aktive
råstofgraveområde ”Stendal/Midtøen” på den centrale-nordlige del af Fur. Der er påvist moler i
området i de nuværende graveprofiler.
Skamol A/S ønsker desuden at sikre, at råstofområdet kan indeholde graveudstyr, plads til anlæg, midlertidige depoter til overjord, samt plads til sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2155

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som et råstofgraveområde, men at en del af området tages med som et råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til Forslag til Råstofplan 2020.
Administrationen vil inden næste planrevision arbejde på at undersøge området nærmere for
brugbare råstoffer.
Det vurderes på den baggrund, at en del af det foreslåede område »26d Nord« bør medtages
som råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Skamol A/S
Bemærkninger fra Skamol A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde til moler.
Skamol A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til en eksisterende molersgrav på
Fur, Skive Kommune. Området benævnes »Vimol Syd«.
Skamol A/S oplyser, at det foreslåede område ligger i tilknytning til det eksisterende aktive
råstofgraveområde ”Stendal/Midtøen” på den centrale-nordlige del af Fur. Der er påvist moler i
området i de nuværende graveprofiler.
Skamol A/S ønsker desuden at sikre, at råstofområdet kan indeholde graveudstyr, plads til anlæg, midlertidige depoter til overjord, samt plads til sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2166

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som et råstofgraveområde, men som et råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Der blev foretaget en mindre råstofundersøgelse af området i 2019, undersøgelserne viste at
der måske var en brugbar råstofforekomst i området.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til råstofplan 2020. Administrationen
vil inden næste planrevision arbejde på, at undersøge området nærmere for brugbare råstoffer.
På baggrund af ovenstående vurderer regionen, at det foreslåede område kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som råstofinteresseområde.
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BEMÆRKNING
Afsender: Sophiendal ApS
Bemærkninger fra Sophiendal Aps til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Sophiendal Aps foreslår et nyt råstofgraveområde syd for Veng i Skanderborg Kommune. Det
oplyses, at prøvegravninger viser brugbare kvaliteter og at områdets beliggenhed er god i forhold til naboer, adgang, miljø mv.
Området benævnes »Veng«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2025

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skanderborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det foreslåede område ved Veng er omfattet af væsentlige lov- og planmæssige restriktioner.
Området rummer en § 3-beskyttet vandløb, fredskov, kirkesti samt fredede fortidsminder og
beskyttede diger, og det er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab, kulturmiljø,
økologiske forbindelser samt Grønt Danmarkskort.
Staten har endvidere udpeget en regional grundvandsforekomst i dele af området, som skal
overholde miljømålene. Derudover er der forekomst af arter på habitatdirektivets bilag IV (stor
vandsalamander), samt flere rødlistede arter (valsehjort, stor kæmpejæger).
Adgang via Låsbyvej gennem Veng kan give problemer, da vejen har stor belastning i forvejen i
forhold til hastigheder og tung trafik.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderes, at arealet ikke skal medtages i Forslag til
Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Tandskov Grusgrav A/S
Bemærkninger fra Tandskov Grusgrav A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Tandskov Grusgrav A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til den eksisterende
Tandskov Grusgrav, Silkeborg Kommune.
Området benævnes »Tandskov Vest«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2244

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at størstedelen af det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Silkeborg
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det vurderes, at størstedelen af området bør medtages som råstofgraveområde i Forslag til
Råstofplan 2020.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, samt at beliggenheden og
adgangsforholdene er gode. Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser,
der taler imod råstofindvinding i dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn.
Områdets afgrænsning er justeret i forhold til det ansøgte, dels i forhold til afgrænsningen mod
den eksisterende råstofgraveområde, dels så gårdanlægget Tandskovgård ikke medtages.
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BEMÆRKNING
Afsender: Thomas Jensen
Bemærkninger fra Thomas Jensen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Thomas Jensen foreslår et nyt råstofgraveområde ved Lunbakkevej i Syddjurs Kommune.
Området ligger op til eksisterende råstofgraveområder, og der forventes store forekomster af
sten, grus og sand.
Området benævnes »Rosmus NV«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2302

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Syddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Råstofkvaliteten er desuden ikke dokumenteret.
Efter en samlet vurdering jf. råstoflovens § 3 vurderer regionen, at arealet ikke skal medtages i
Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: tommi andersen
Bemærkninger fra Tommi Andersen til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Tommi Andersen foreslår som lodsejer den sydøstlige del af matr. nr. 17a Sdr. Ørum By, Ørum,
Viborg Kommune, udlagt som råstofgraveområde i Råstofplan 2020.
Området benævnes »Stensbjergvej«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2091

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Viborg Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Den østlige del af det foreslåede område ligger inden for åbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 16, og der er noteret fredskov på en del af området.
Det vurderes, at der er ressourcer nok i området til den kommende planperiode, og forekomsten
er ikke dokumenteret.
Efter en samlet vurdering jf. råstoflovens § 3 vurderes, at arealet ikke skal medtages i Forslag til
Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: Torben Bødker Jensen
Bemærkninger fra Torben Bødker Jensen indsendt forud for idé- og debatfasen til Råstofplan
2020.
Torben Bødker Jensen har indsendt et forslag til fremtidig råstofgraveområde ved Fiskergårdevej i Syddjurs Kommune, matr. nr. 14b Fuglslev By, Fuglslev.
Arealet ligger umiddelbart syd for nuværende udlagt råstofgraveområde, og der forventes lignende forekomster på det foreslåede område.
Området benævnes »Fiskergårdevej«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2299

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Syddjurs
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
Det er vurderet, at der er råstofressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderes, at arealet ikke skal medtages i Forslag til
Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: VILH. BECH. DORTHEASMINDE A/S
Bemærkninger fra Vilh. Bech. Dortheasminde A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Vilh. Bech. Dortheasminde A/S har indsendt et forslag til råstofgraveområde ved Hedelundvej,
Hedensted Kommune.
Området benævnes »Hedelundvej«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2249

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Hedensted
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det vurderes, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020. Råstofkvaliteten for det foreslåede område er desuden ukendt.
Efter en samlet afvejning efter råstoflovens § 3 vurderes, at området ikke bør medtages i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: VILH. BECH. DORTHEASMINDE A/S
Bemærkninger fra Vilh. Bech. Dortheasminde A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020.
Vilh. Bech. Dortheasminde A/S foreslår et nyt råstofgraveområde øst for Øster Snede. Området
benævnes »Kragelund«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2251

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område medtages som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det vurderes, at den del af det foreslåede område, der ligger nord for Ribevej, kan medtages i
Forslag til Råstofplan 2020 som råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at der forventes at være en råstofressource af god kvalitet, samt at beliggenheden er god.
Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding
i dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020. Dog forløber der beskyttede
sten- og jorddiger gennem området.
Den del af det foreslåede område, der ligger syd for Ribevej, vurderes ikke at skulle medtages
i Forslag til Råstofplan 2020. Dette begrundes med, at der med det øvrige udlæg i Kragelund
vurderes at være ressourcer nok i området.
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BEMÆRKNING
Afsender: VILH. BECH. DORTHEASMINDE A/S
Bemærkninger fra Vilh. Bech. Dortheasminde A/S til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Vilh. Bech. Dortheasminde A/S indsender forslag til nyt råstofgraveområde ved Uldum, Hedensted Kommune, beliggende matr. nr. 4i, 14g, 15a og 20L Kalhave By, Hornborg.
En del af det foreslåede område indgår som råstofinteresseområde i Råstofplan 2016.
Området benævnes »Uldum«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2252

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Hedensted
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det foreslåede område er i kommuneplanen omfattet af flere udpegninger, herunder geologiske
bevaringsværdier, værdifulde kulturmiljøer, kulturhistoriske bevaringsværdier og økologiske
forbindelser.
Den sydlige del af området er omfattet af 150 m åbeskytteleslinje langs Lilleå. Linjen omfatter
bl.a. et forbud mod terrænændringer. Derudover findes i området et fortidsminde med 100 m
beskyttelseslinje, der omfatter et forbud mod tilstandsændringer.
Regionen lavede en råstofundersøgelse af området i 2016, som påviste en dårlig råstofkvalitet.
Samlet set vurderes at området ikke bør medtages som råstofgrave- eller råstofinteresseområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: VILH. BECH. DORTHEASMINDE A/S
Bemærkninger fra Vilh. Bech. Dortheasminde A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020.
Vilh. Bech. Dortheasminde A/S foreslår, at der i Råstofplan 2020 udlægges et råstofgraveområde vest for Underup i Horsens Kommune, matr. nr. 3d og 4h Underup By, Underup.
Området benævnes »Underup«.
Der er indsendt høringssvar fra Colas / Sweco Danmark samt lodsejer Annemarie Jensen om
samme område, se også høringssvar nr. 2227 og 2287.
Området er i Råstofplan 2016 udlagt som råstofinteresseområde.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2250

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med som råstofgraveområde i
Forslag til Råstofplan 2020, men fastholdes som råstofinteresseområde.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det vurderes, at der er ressourcer nok i området til planperioden for Råstofplan 2020.
Området er omfattet af flere retningslinjer i kommuneplanen, herunder bevaringsværdige
landskaber, større sammenhængende landskaber og geologiske bevaringsværdier. Området
er delvist udpeget som økologisk forbindelse, naturbeskyttelsesområde og kulturhistoriske
bevaringsværdier. En del af området er fredskovspligtigt og en del er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
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Syd for området findes naturarealer, der er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. En del af
disse er registreret som naturtypen »rigkær« af højeste naturværdi. Rigkær er bl.a. betingede
af en høj grundvandsstand. Råstofindvinding i det foreslåede område kan påvirke § 3-arealerne
negativt ved afvanding.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderes, at området ikke bør medtages som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020. Der bør foretages yderligere undersøgelser af en
evt. råstofindvindings mulige påvirkning af beskyttet natur.
Området er i Råstofplan 2016 udlagt som interesseområde og fastholdes som sådant.
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BEMÆRKNING
Afsender: VILH. BECH. DORTHEASMINDE A/S
Bemærkninger fra Vilh. Bech. Dortheasminde A/S til Forslag til Råstofplan 2020.
Vilh. Bech. Dortheasminde A/S har indsendt forslag til udvidelse af råstofgraveområdet
Græstrup Vest, Horsens Kommune.
Udvidelsen ønskes i den vestlige del af matr. nr. 5c Grædstrup By, Grædstrup. Området benævnes »Grædstrup Vest«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2253

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye og udvidede råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Området er i kommuneplanen omfattet af flere udpegninger, bl.a. potentielt naturbeskyttelsesområde og kulturhistorisk bevaringsværdi. Vest for området ligger en beskyttet mose »Stormosen« med høj naturværdi. Mosen vil kunne påvirkes negativt ved råstofindvinding i området.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderes, at området ikke bør medtages i Forslag til
Råstofplan 2020.
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BEMÆRKNING
Afsender: VILH. BECH. DORTHEASMINDE A/S
Bemærkninger fra Vilh. Bech. Dortheasminde A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020. Forslag til nyt råstofgraveområde.
Vilh. Bech. Dortheasminde A/S foreslår et nyt råstofgraveområde i tilknytning til det eksisterende råstofgraveområde sydøst for Grædstrup, Horsens Kommune. Området benævnes »Grædstrup Syd«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2254

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område tages med som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Horsens
Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen vurderer, at det foreslåede område kan medtages i Forslag til Råstofplan 2020 som
råstofgraveområde.
Dette begrundes med, at beliggenheden og adgangsforholdene er gode. Der vurderes ikke at
være væsentlige natur- og miljøinteresser, der taler imod råstofindvinding i dette område, jf.
miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020. Dog er der i den sydlige del af området en beskyttet mose.
Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn, herunder investeringer i eksisterende produktionsanlæg.
Råstofgraveområdets afgrænsning af justeret som følge af den beskyttede mose samt bebyggelse på matriklen.

HVIDBOG

107

BEMÆRKNING
Afsender: Vils Entreprenørforretning A/S
Bemærkninger fra Vils Entreprenørforretning A/S til idé- og debatoplægget til Forslag til Råstofplan 2020.
Vils Entreprenørforretning A/S foreslår et nyt råstofgraveområde ved Oddense, Skive Kommune, i tilknytning til eksisterende Oddense Grusgrav. Området benævnes »Saugstrup«.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2266

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en del af det foreslåede område medtages som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Administrations vurdering
Efter idé- og debatfasen har administrationen holdt møde med administrationen i Skive Kommune, hvor de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder blev drøftet.
Regionen har herefter i udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2020 foretaget en afvejning af
de indkomne forslag i henhold til § 3 i råstofloven.
Det vurderes, at størstedelen af det foreslåede råstofgraveområde »Saugstrup« bør medtages
som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
Dette begrundes med, at der er en råstofressource af god kvalitet, samt at beliggenheden og
adgangsforholdene er gode. Der vurderes ikke at være væsentlige natur- og miljøinteresser, der
taler imod råstofindvinding i dette område, jf. miljørapporten til Forslag til Råstofplan 2020.
Derudover vurderes udvidelsen af den eksisterende råstofgrav at tilgodese de erhvervsmæssige hensyn, herunder investeringer i de eksisterende produktionsanlæg.
Områdets afgrænsning er justeret i forhold til det foreslåede areal, således at der holdes større
afstand til Oddense, samt mod vest, således at der opnås sammenhæng med den eksisterende
grusgrav. Der vurderes dermed at være ressourcer nok til planperioden.
Efter en samlet afvejning jf. råstoflovens § 3 vurderes, at en del af det foreslåede område bør
medtages som råstofgraveområde i Forslag til Råstofplan 2020.
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RÅSTOFGRAVEOMRÅDE UD
BEMÆRKNING
Afsender: Aulum Grusgrav Aps
Bemærkninger fra råstofindvinder i Aulum Grusgrav ApS til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Aulum Grusgrav ApS ønsker, at den sydlige del af råstofgraveområdet Aulum Grusgrav tages ud
af råstofplanen, da der ingen brugbare råstoffer er i området.
Råstofgravning mod syd i den eksisterende Aulum Grusgrav har vist at der kun er lerede materialer, som ikke er brugbare.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2043

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at det foreslåede område ikke tages med i Forslag til Råstofplan
2020.
Administrations vurdering
Regionen har taget bemærkningerne til efterretning.
Området medtages ikke i Forslag til Råstofplan 2020.
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ØVRIGE BEMÆRKNINGER
BEMÆRKNING
Afsender: Danmarks Naturfredningsforening Horsens
Danmarks Naturfredningsforening Horsens bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Foreningen har indsendt bemærkninger vedr. følgende emner:
· Landskab, natur og drikkevand vægtes for lavt i råstofplanlægningen. Horsens Kommune har
smuk og værdifuld natur med stor rekreativ betydning,
· Råstofindvinding bør ikke ske i områder med værdifuld natur og grundvandsinteresser,
· 12 år er for lang en tidsperiode til råstofplanlægning,
· Der bør ses på øget genanvendelse og alternative byggematerialer,
· Transporten reduceres og lastbiler bør på sigt overgå til at køre på gas eller el,
· Efterbehandling bør ske til natur, rekreative formål og grundvandsbeskyttelse.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2240

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til Danmarks Naturfredningsforening
Horsens’ høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter, landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i Horsens Kommune.
Det bemærkes, at det er et krav i råstoflovens § 5a, at råstofplanen omfatter en periode på
mindst 12 år.
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Ved udlæg af råstofgraveområder spredt over hele regionen søges transportbelastningen ligeledes mindsket via råstofplanlægningen. Derigennem søger regionen at fremme mulighederne
for lokal forsyning.
Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse fremfor forbrug af de primære råstoffer. Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved genanvendelse. Dette arbejde er en del
af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål, delmål 12.2.
Råstofplanlægningens forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning,
indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Regionen søger generelt at fremme grundvandsbeskyttelse, natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne. Dette sker i
samarbejde med kommuner, lodsejere og interessenter.
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BEMÆRKNING
Afsender: Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland v. Henning Ettrup
Bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020 fra DOF-Østjylland.
Foreningen har fremsendt høringssvar inden for følgende emner:
· Der er for lidt fokus på naturen i råstofplanen,
· Fremtidige råstofgraveområder bør alene udlægges i områder uden naturinteresser,
· Der bør fokuseres på alternativer til råstoffer og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald,
· Alle udfasede råstofgrave bør retableres til natur og ikke landbrug,
· Efterbehandling bør kun være med den nødvendige stabilisering af skrænter, og uden
tilplantning/tilsåning.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2139

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til DOF-Østjyllands’ høringssvar og har
foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle miljøforhold, herunder natur, Natura 2000, grundvand, landskabelige og
kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur.
Disse forhold indgår også i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i
miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens
brede miljøbegreb.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder.
Regionen søger generelt at fremme grundvandsbeskyttelse, natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne. Dette sker i
samarbejde med kommuner, lodsejere og interessenter.
Regionen kan i gravetilladelserne, der meddeles på baggrund af hhv. grave- og efterbehandlingsplaner, stille vilkår om den efterfølgende arealanvendelse for at fremme natur og biodiversitet samt begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.
Der er over de senere år i stigende grad sket et holdningsskifte fra, at en råstofgrav typisk blev
efterbehandlet til landbrugsformål, til i dag at sikre mere natur i råstofgraveområderne, når de
er færdigudnyttet.
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BEMÆRKNING
Afsender: DN Ringkøbing-Skjerns
Bemærkninger fra DN Ringkøbing-Skjerns til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Foreningen har indsendt bemærkninger vedrørende følgende emner:
· DN Ringkøbing-Skjern henstiller, at der i Forslag til Råstofplan 2020 med få undtagelser ikke
udlægges nye graveområder.
· DN Ringkøbing-Skjern påpeger vigtigheden af at efterbehandle til natur og medsender en
række anbefalinger dertil.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2232

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til høringssvaret fra DN RingkøbingSkjern og har foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
Regionen skal i råstofplanlægningen bl.a. sikre, at arealudlægget modsvarer det forventede forbrug for en 12 års planperiode, jf. råstoflovens § 5a. I udlæg af råstofgrave- og interesseområderne i råstofplanen skal regionen foretage en afvejning efter råstoflovens § 3, ved inddragelse
af bl.a. natur- og miljøinteresser.
I forhold til Råstofplan 2016 er arealudlægget til råstofgrave- og råstofinteresseområder reduceret med mere end 3.000 ha i Råstofplan 2020. Arealudlægget er således reduceret betydeligt.
Af hensyn til bl.a. minimering af transport og CO2-udledning udlægges råstofgrave- og interesseområderne spredt over hele regionen. Det er i afvejningen efter råstoflovens § 3 derfor vurderet, at udlæg af nye eller udvidelse af eksisterende råstofgraveområder er nødvendigt for at
sikre råstofforsyning og minimere transporten. En del af arealudlægget sker dog i forbindelse
med de eksisterende aktive råstofgraveområder.
Regionen søger generelt at fremme natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen i samarbejde med kommuner og lodsejere. Regionen kan i forbindelse
med ansøgning om nye råstofgravetilladelser stille krav om efterbehandling til natur, samt
vilkår om, at der ikke anvendes pesticider og gødning.
Regionen har opmærksomhed på de fremsendte anbefalinger og tager dem til efterretning.

HVIDBOG

113

BEMÆRKNING
Afsender: DOF-Vestjylland
Bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling DOF-Vestjylland’s til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020:
Foreningen har indsendt bemærkninger inden for følgende emner:
· Reetablering af råstofgrave, når de er udtømt for råstoffer,
· Vigtigheden af skrænter med blottet mineraljord,
· En række fuglearter er knyttet til råstofgravene, især med stejle ubehandlede skrænter,
DOFs anbefaling er:
• Fjern maskiner og affald og lad naturlig succession udvikle området.
• Bevar lodrette skrænter
• Bevar/skab søer/vandhuller i graven
• Bevar blottet råjord
• Formidl om naturen i råstofgraven
• Medtag råstofgravene i det grønne danmarkskort
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2191

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til FoOF-Vestjyllands høringssvar og foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter, landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i regionen.
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Regionen søger generelt at fremme grundvandsbeskyttelse, natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse i efterbehandlingen af råstofgraveområderne. Dette sker i
samarbejde med kommuner, lodsejere og interessenter.
Regionen kan i gravetilladelserne, der meddeles på baggrund af hhv. grave- og efterbehandlingsplaner, stille vilkår om den efterfølgende arealanvendelse for at fremme natur og biodiversitet samt begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.
Der er over de senere år i stigende grad sket et holdningsskifte fra, at en råstofgrav typisk blev
efterbehandlet til landbrugsformål, til i dag at sikre mere natur i råstofgraveområderne, når de
er færdigudnyttet.
Regionen tager DOF-Vestjyllands redegørelse og anbefalinger vedrørende efterbehandlede
råstofgraveområders kvaliteter for fugle til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Energinet Eltransmission A/S
Energinet Eltransmission A/S’ høringssvar til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Energinet Eltramsmission A/S bemærker bl.a. følgende:
· Energinet ønsker at orientere om forhold omkring vores elanlæg, som er national
infrastruktur, således at regionen, lodsejer og indvinder tidligt kan tage hensyn til vores
elanlæg i forbindelse med planlægning af råstofområder.
· Energinet opfordrer derfor til, at vores selskabets elanlæg vises i råstofplanen og regionens
øvrige kortmateriale
· Energinets elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2132

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig tilhøringssvaret Energinet Eltransmission
A/S og har foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter, landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur, herunder også
eksisterende ledningsanlæg.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i regionen. Hvor LER-opslag
viser ledningsanlæg inden for eller nær et råstofgrave- eller interesseområde, fremgår dette af
områdets miljørapport.
Regionen støtter en tidlig inddragelse af ledningsejere i råstofplanlægningen, herunder fortsat
mulighed for at tilgå anlæggene med de nødvendige køretøjer samt overholdelse af gældende
servitutter. Dette koordineres i sagsbehandlingen af ansøgning om konkrete gravetilladelser.
Regionen tager bemærkningerne til efterretning.
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BEMÆRKNING
Afsender: Geopark Vestjylland
Geopark Vestjyllands bemærkninger til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Geopark Vestjylland har bemærkninger til følgende emner:
· Kortlægning og udlægning af nye råstofområder kan understøtte formidlingen af geologien i
Lemvig, Holstebro og Struer Kommune,
· Ved udlæg af nye råstofområder bør evt. påvirkning af Geopark Vestjylland vurderes, herunder
parkens afgrænsninger og udlagte geosites,
· Planlægning og efterbehandling af råstofgraveområder kan synliggøre ellers skjulte
landskabsformationer,
· Geoparken kan inddrages i planlægning af efterbehandlingen, herunder bibeholdelse af bare
skrænter og graveprofiler.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2109

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til Geopark Vestjyllands høringssvar og
har foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter, landskabelige, geologiske og og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb. Heri indgår også forholdet til de geologiske interesser.
Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for
miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i regionen.
Regionen søger generelt at fremme øvrige hensyn i efterbehandlingen, herunder grundvandsbeskyttelse, natur og biodiversitet samt muligheder for rekreativ udnyttelse og formidling af
områdets geologi i efterbehandlingen af råstofgraveområderne. Dette sker i samarbejde med
kommuner, lodsejere og interessenter.
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BEMÆRKNING
Afsender: Hadsten Vandværk AMBA
Bemærkninger fra Hadsten Vandværk til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Hadsten Vandværk understreger, at der er store drikkevandsinteresser i området nær Haldum
Grusgrav. Den kommende kildeplads er for nylig lokaliseret i samarbejde med Favrskov Kommune og Neder Hadsten Vandværk. Kildepladsen ligger mellem Vitten og Lyngå og har sit grundvandsdannende opland mod øst, herunder ved Haldum Grusgrav, hvilket der bør tages hensyn
til.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2075

Administrationens indstilling
Bemærkningen tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til Hadsten Vandværks høringssvar og
foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter, landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur.
For råstofgraveområdet ved Haldum er der fornylig udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering,
hvor bl.a. grundvandsforholdene og den mulige påvirkning som følge af råstofindvinding er behandlet. Der henvises til miljøkonsekvensvurderingen for detaljerede oplysninger.
Forslag til Råstofplan 2020 omfatter ikke udlæg af yderligere råstofgrave- og råstofinteresseområder ved Haldum eller i Favrskov Kommune i øvrigt.

118

BEMÆRKNING
Afsender: Kystdirektoratet, Miljø- og Fødevareministeriet
Bemærkninger fra Kystdirektoratet til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Kystdirektoratet har indsendt bemærkninger inden for følgende emner:
· Der forventes større behov for råstoffer til klimasikring og kystbeskyttelse.
· Det bør sikres, at der ikke fjernes råstoffer, der naturligt har en kystbeskyttende effekt.
· Råstoffer bør så vidt muligt kunne findes i nærområdet.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2190

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til Kystdirektoratets høringssvar og har
foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven.
I afvejningen efter råstoflovens § 3, der foretages ved udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder, inddrages alle relevante miljøforhold, herunder grundvand, natur, recipienter, landskabelige og kulturhistoriske interesser samt påvirkning af trafik og infrastruktur.
Disse forhold indgår i miljøvurderingen af Forslag til Råstofplan 2020 og er behandlet i miljørapporterne for planens råstofgrave- og råstofinteresseområder, jf. miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb. Heri indgår også forholdet til beliggenhed inden for kystnærhedszonen. Der henvises til miljørapporterne og den tilhørende screenings- og afgrænsningsudtalelse for miljøvurderingen af de konkrete arealudlæg til råstofgraveområder i regionen.
Regionen er enig i, at det er hensigtsmæssigt, at råstoffer til specifikke projekter så vidt muligt
kan findes i nærområdet. Ved udlæg af råstofgraveområder spredt over hele regionen søges
dette sikret, ligesom transportbehovet reduceres.
Regionen arbejder på at opnå en mere bæredygtig råstofforvaltning gennem større fokus på
genanvendelse fremfor forbrug af de primære råstoffer. Regionen bidrager aktivt til partnerskaber som værktøj til at fremme cirkulær økonomi ved genanvendelse. Dette arbejde er en
del af regionens bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål, delmål 12.2. Råstofplanlægningens
forhold til FN’s Verdensmål, herunder bæredygtig råstofforvaltning, indgår i Forslag til Råstofplan 2020.
Råstofplan 2020 forventes at indeholde en retningslinje om, at der som udgangspunkt ikke kan
tillades indvinding af råstoffer uden for de i råstofplanen udpegede råstofgraveområder.
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BEMÆRKNING
Afsender: Vejdirektoratet
Vejdirektoratets høringssvar til idé- og debatoplægget til Råstofplan 2020.
Vejdirektoratet har bemærkninger vedrørende det forventede råstofforbrug til større vejprojekter i Region Midtjylland.
LINK TIL HELE HØRINGSSVARET 2234

Administrationens indstilling
Bemærkningerne tages til efterretning.
Administrations vurdering
Regionen har i Forslag til Råstofplan 2020 forholdt sig til Vejdirektoratets høringssvar og har
foretaget en afvejning i henhold til § 3 i råstofloven. Råstofplanlægningen for de næste 12 år
skal sikre, at der er tilstrækkelige råstoffer til det forventede forbrug.
Regionen har efter idé- og debatfasen afholdt møde med Vejdirektoratet.
Regionen er enig i, at det er hensigtsmæssigt, at råstoffer til specifikke infrastrukturprojekter
så vidt muligt kan findes i nærområdet. Det gælder også de større vejanlæg, der er under planlægning i Region Midtjylland.
Ved udlæg af råstofgraveområder spredt over hele regionen søges dette sikret, ligesom transportbehovet reduceres.
Vejdirektoratets bemærkninger tages til efterretning.
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