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Screeningsafgørelse vedr. råstofindvinding på matr.nr. 2a og
4m Okkels, Rind i Herning Kommune
På baggrund af jeres ansøgning af 1. juli 2019 har Region Midtjylland
vurderet om jeres projekt kan forventes at få væsentlige
indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om
miljøvurdering, inden der kan træffes afgørelse efter råstofloven, jf.
miljøvurderingsloven1.
Region Midtjylland har derfor udført en såkaldt screening på
baggrund af den indsendte ansøgning. Screeningen sammenstiller
den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er
miljøvurderingspligtigt.
Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering
ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag
1).
Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående, at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen efter råstofloven.
Høring og begrundelse
Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte
i høring ved berørte myndigheder. Oplysninger fra høringen fremgår
af screeningsskemaet.
Region Midtjyllands særlige vurderinger og begrundelse fremgår
ligeledes af screeningsskemaet.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort mandag den 18. november 2019
på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
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Side 1

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så
vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
offentliggjort.
Klagefristen for denne afgørelse er dermed mandag den 16.
december 2019.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til
Region Midtjylland via klageportalen, som videresender klagen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet.
Side 2

Klageberettigede




Miljø- og Fødevareministeren
Enhver med retlig interesse i sagens udfald
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål
har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, skal I klage via
klageportalen, som I finder via borger.dk eller virk.dk.
I logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEMID.
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på
kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og
organisationers vedkommende (2016-niveau). I betaler gebyret med
betalingskort i klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en
klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres
anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en
kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres
klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller

klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for
domstolene inden for 6 måneder fra tidspunktet, hvor Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.
Venlig hilsen

Nanna Renee Lauridsen

Bilag
1. VVM-screening inkl. oversigtskort
2. VVM-ansøgning fra Midtjyske Grusgrave ApS

Behandling af personoplysninger
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den
forbindelse på data-ru.rm.dk

Side 3

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2
Kriterier iht. bilag 6 i miljøvurderingsloven, jf. LBK nr. 1225 af 25/10/2018
Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Råstofgrav - indvinding af ca. 300.000 m3 sand, grus, sten og muld pr. år på ca.
20,4 ha.
Efterbehandling til landbrug og natur.
Indvindingen forventes at foregå i perioden 2019 til 2029.
Indvindingen vil foregå over grundvandsspejlet på en del af arealet og under
grundvandsspejlet på en mindre del.
Der graves, sorteres og udleveres.
Det er planen at indvinde i 3-4 etaper.
Vejadgang via Stokkildhovedvej.

Projektets placering og arealbehov i ha

Ca. 20,4 hektar
Graveområde Slumstrup i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland
Matr.nr. 2a og 4m Okkels, Rind
Stokkildhovedvej 45, 7400 Herning

Oversigtskort

Kortet viser det ansøgte areal (blå), beskyttelseszoner om gravhøje (gul cirkel),
beskyttede sten- og jorddiger (gul linje), matrikelskel (sort) og luftfoto fra 2019
(foreløbigt).
Projektets behov for råstoffer – type og
mængde i anlægs- og driftsfasen

Årligt forbrug på ca. 200.000 liter dieselolie og 1500 liter hydraulikolie

Projektets behov for vand – kvalitet og
mængde i anlægsfasen og driftsfasen

0 m3

Mængden og typen af affald som følge af
projektet i anlægs- og driftsfasen

Spildolie tages med af montør i forbindelse med service af maskiner

Mængden og typen af spildevand som følge
af projektet i anlægs- og driftsfasen

0 m3

Kriterie

Ja

Ikke
væsentlig

Nej

Ikke
relevant

Bemærkninger

1

Er der andre ejere end bygherre?

X

Kaj Merrild, Stokkildhovedvej 45, 7400 Herning

2

Er der andre projekter eller aktiviteter i
område, der sammen med det ansøgte
medfører en påvirkning af miljøet
(kumulative forhold)

X

Området er udlagt som råstofgraveområde
Slumstrup i Råstofplan 2016 for Region
Midtjylland.
Der har været råstofindvinding i andre dele af
graveområdet i en længere årrække. Når et
gravefelt er færdiggravet efterbehandles det
videst muligt og gravningen påbegyndes på et nyt
område. Den nuværende indvinding på
naboarealet er på ca. 75.000 m3 pr. år.
Naboarealet er stort set færdigravet og
efterbehandlingen er påbegyndt. Graveaktiviteten
i området øges markant i en begrænset periode.
Der har indtil for få år siden været
råstofindvinding på den sydvestlige del af matr.
nr. 2a. Dette areal er nu efterbehandlet.
Det vurderes, at de kumulative forhold ikke
medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

3

Forudsætter projektet etablering af

X

yderligere vandforsyningskapacitet?

4

Kræver bortskaffelse af affald og
spildevand ændringer af bestående
ordninger?

X

Det vurderes at almindeligt affald m.v. uden
problemer, løbende kan bortskaffes i henhold til
affaldsbekendtgørelsen og de kommunale
affaldsregulativer.

5

Overskrides de vejledende
grænseværdier for støj?

X

Det er oplyst, at der påtænkes benyttet 2
læssemaskiner, 1 sorteringsanlæg, 1 dozer, 1
gravemaskine og 1 knuseanlæg.
Der vil være lastbiltransport af materialer væk fra
sandgraven.
Støjen vurderes at kunne overholde støjkrav
fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984
”ekstern støj fra virksomheder” mv.
Der fastsættes vilkår om driftstider og
overholdelse af vejledende grænseværdier i
tilladelsen. Støj bekæmpes med afskærmning af
kilder, støjvolde, montering af gummisold. Ud fra
erfaringer fra andre lignende råstofgrave vurderes
det, at vilkåret om støj i dagtimerne på 55 dB(A)
kan overholdes ved nærmeste beboelse.

6

Vil anlægget give anledning til
vibrationsgener?

X

7

Vil anlægget give anledning til
støvgener?

X

Anlægget forventes ikke at give anledning til
væsentlige støvgener ud fra det beskrevne
aktivitetsniveau.
Støvgener vurderes i langt de fleste tilfælde at
kunne undgås ved at holde afstand til naboskel,
vejskel og ved at bekæmpe med afskærmning af
kilder, etablering af støjvolde samt vanding i tørre
perioder.

Ifølge ansøgningen vil der blive vandet i tørre
perioder og etableret to jordvolde mod hhv. vest
og øst.
8

Vil anlægget give anledning til
lugtgener?

X

9

Vil anlægget give anledning til
lysgener?

X

10

Må anlægget forventes at udgøre en
særlig risiko for uheld?

X

11

Overskrides de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

X

12

Vil projektet udgøre en risiko for
vandforurening (grundvand og
overfladevand)?

X

Der kan være risiko for uheld i form af
nedskridning, hvis der graves for stejlt.

Grundvandet findes omkring kote 49,6 meter
ifølge vandboring (DGUnr. 85.2492) og strømmer
mod sydvest ifølge potentialelinjer.
Det ansøgte område ligger i OD-område (område
med drikkevandsinteresser).
Der graves både over og under
grundvandsspejlet. Der forventes at være
råstofindvinding under grundvandsspejlet på ca. 4
ha af det ansøgte, mens der på de resterende ca.
16,4 ha kun vil være råstofindvinding over
grundvandsspejlet. Det forventes at indvinde ca.
30.000 m3 råstoffer pr. år under
grundvandsspejlet og i en dybde på 8-10 m under
grundvandet. Som følge af råstofindvinding under
grundvandsspejlet kan der forekomme midlertidig
grundvandssænkning i området.
Risiko for grundvandet består i risiko for spild og
lækage af drivmidler og hydraulikolie ved
påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage

og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift og
dermed blive opdaget umiddelbart, hvilket
betyder, at sandsynligheden for påvirkning af
grundvandet er lille.

Projektets placering
Kriterie

13

Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

Ja

Ikke
væsentlig

Nej

X

Ikke
relevant

Bemærkninger

Arealet er udlagt som råstofgraveområde
Slumstrup i Råstofplan 2016 for Region
Midtjylland og benyttes i dag til landbrug.
Der planlægges efterbehandlet til landbrugsformål
(ca. 16,3 ha) og natur (ca. 4,1 ha).
Arealanvendelsen ændres dermed midlertidigt for
størstedelen af det ansøgte areal og permanent
for en mindre del.

14

Forudsætter projektet ændring af en
eksisterende lokalplan for området?

X

Der er ingen lokalplan for det ansøgte område.

15

Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

X

Arealet er udlagt som graveområde i
Kommuneplan 2017-2028 for Herning Kommune.

16

Indebærer projektet behov for at
begrænse anvendelsen af naboarealer
ud over hvad der fremgår af gældende
kommune- og lokalplaner?

X

17

Vil projektet udgøre en hindring for
fremtidig anvendelse af områdets
råstoffer?

18

Vil projektet udgøre en hindring for
fremtidig anvendelse af områdets og
grundvand?

X

Området er udlagt til råstofgraveområde, hvori
det i planlægningsprocessen er taget højde for at
udpege områder med egnede kvaliteter af sand,
sten og grus. Med det ansøgte projekt vil
områdets råstoffer blive indvundet i
overensstemmelse med Råstofplan 2016.
Områdets råstoffer bliver ikke regenereret.
X

Det ansøgte område ligger i OD-område (område
med drikkevandsinteresser).
Der graves 8-10 meter under grundvandsspejlet
på ca. 4 ha, hvorefter der etableres en
grundvandssø. Indvinding under
grundvandsspejlet kan forårsage en midlertidig
grundvandssænkning i området.
På den sydvestlige del af det ansøgte areal ligger
der en markvandingsboring (DGUnr. 85.2492).
Indenfor 300 m fra det ansøgte areal findes
yderligere to markvandingsboringer (DGUnr.
85.1296 og 85.1204) mod øst.
Der er én drikkevandsboring i en afstand på ca.
175 meter øst for det ansøgte areal.
Drikkevandsboringen (id 155005/DGUnr.
85.1204) er til husholdning og forsyner
Stokkildhovedvej 45.
Risiko for grundvandet består i risiko for spild og
lækage af drivmidler og hydraulikolie ved
påkørsler, uheld mv. Sandsynligheden for lækage
og spild er lille, da evt. spild vil ske under drift og
dermed blive opdaget og afværget umiddelbart,
hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning
af grundvandet er lille.
Anlægget forventes ikke at påvirke
grundvandsressourcen eller at udgøre en hindring

for udnyttelse af de nærliggende vandboringer.

19

Indebærer projektet en mulig
påvirkning af sårbare vådområder?

X

20

Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

X

21

Forudsætter projektet rydning af skov?

X

Projektområdet består af landbrugsjord med
læhegn.
Den vestlige del af projektområdet ligger indenfor
skovbyggelinjen. Der etableres ikke bygninger
ifm. projektet.
Der er fredskov ca. 115 meter mod nordvest i
forhold til projektarealet.

22

Vil projektet være i strid med eller til
hinder for etableringen af reservater
eller naturparker?

X

23

Tænkes projektet placeret i
Vadehavsområdet?

x

24

Kan projektet påvirke registrerede,
beskyttede eller fredede områder
nationalt?

X

De nærmeste registrerede § 3-naturområder er en
sø beliggende ca. 250 m mod vest, en mose
beliggende ca. 200 m mod øst og Fjederholt Å ca.
500 m mod syd i forhold til det ansøgte område.
Det vurderes, at de beskyttede naturområder ikke
vil blive påvirket af projektet.
Der er et fredet område ca. 400 m mod syd. Der
er tale om Fjederholt Å-fredningen.
I Kommuneplan 2017-2028 for Herning Kommune
er der udpeget Grøn struktur – Tør natur ca. 120
meter vest for indvindingsarealet. På grund af

afstanden hertil vurderer regionen, at
råstofindvindingen ikke vil få konsekvenser for det
udpegede naturområde.
Ved projektområdet er der to beskyttede
gravhøje. Gravhøjene er rundhøje fra Oldtiden og
er omgivet af en 100 meters-beskyttelseszone.
Ifølge ansøgningen holdes en afstand på 2 meter
fra beskyttelseszonerne, og beskyttelseszonernes
afgrænsning markeres med pæle.
Nær projektområdet er der to beskyttede sten- og
jorddiger, ca. 13-15 meter fra projektets
afgrænsning i hhv. det nordøstlige og det
sydøstlige hjørne.
25

Kan projektet påvirke registrerede,
beskyttede eller fredede områder
internationalt (Natura 2000)?

X

De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 75
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund
Plantage (H64) og nr. 68 Skjern Å (H61), som
ligger hhv. ca. 8 km øst og 7 km syd for
projektarealet.
Natura 2000-område nr. 75 er specielt udpeget på
grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af
følgende hedenaturtyper: tør hede, våd hede og
revling-indlandsklit. Herudover rummer området
små men vigtige forekomster af højmose,
hængesæk og tørvelavning samt vandløbene
Kvindebækken, Hallundbæk og Holtum Å.
Natura 2000-område nr. 68 er specielt udpeget på
grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af
følgende naturtyper og arters levesteder: vandløb,
surt overdrev, samt vandløbsarter, især laks,
vandranke og en meget stor og udbredt bestand
af grøn kølleguldsmed. Skjern Å ligger i en ådal og
udspringer nord for Vejle, løber mod vest og
udmunder med delta i Ringkøbing Fjord.
Det vurderes, at der ikke vil ske nogen påvirkning

af Natura 2000-områder, allerede pga. afstanden
hertil.
26

Forventes området at rumme
beskyttede arter efter bilag IV?

X

Da matriklen benyttes til landbrugsmæssige
formål, forventes der ikke at leve beskyttede arter
efter bilag IV på marken.
Ifølge opslag på Naturdata (Danmarks Miljøportal)
er der ikke registreret forekomst af bilag IV-arter
indenfor 1 km omkring projektarealet. I 2015 er
der registreret forekomst af den fredede art stor
flagspætte ved Fjederholt Å, ca. 500 meter syd for
projektarealet.
Herning kommune har i deres høringssvar udtalt
at: Kommunen har ikke kendskab til registreringer
af arter beskyttet af bilag IV i området. Eventuelle
forekomster af bilag IV-arter i/ved graveområdet
vurderes at ville være tilknyttet de eksisterende
beskyttede diger og beskyttede gravhøje.

27

Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

X

Ifølge opslag på Naturdata (Danmarks Miljøportal)
er der ikke registreret forekomst af danske
rødlistearter indenfor 1 km omkring
projektarealet.
Herning kommune har i deres høringssvar udtalt
at: Kommunen har ikke kendskab til registreringer
af rødlistede arter i området. Eventuelle
forekomster af rødlistede arter i/ved
graveområdet vurderes primært at ville være
tilknyttet de eksisterende beskyttede diger og
beskyttede gravhøje.

28

Kan projektet påvirke områder, hvor
fastsatte miljøkvalitetsnormer for
overfladevand allerede er overskredet?

X

29

Kan projektet påvirke områder, hvor
fastsatte miljøkvalitetsnormer for
grundvand allerede er overskredet?

X

30

Kan projektet påvirke områder, hvor
fastsatte miljøkvalitetsnormer for
naturområder allerede er overskredet?

X

31

Kan projektet påvirke områder, hvor
fastsatte miljøkvalitetsnormer for
boligområder (støj/lys og luft) allerede
er overskredet?

X

32

Tænkes projektet etableret i et tæt
befolket område?

X

Anlægget ligger i det åbne land, ca. 500 meter
syd for nærmeste byområde i landzone (Nørre
Kollund), der i kommuneplanramme for Herning
Kommune er udlagt som blandet bolig- og
erhvervsområde. Projektarealet er ca. 6 km
sydøst for Herning.
I forbindelse med tidligere tilladelser indenfor
graveområdet har borgerforeningen været
involveret, da der har været et ønske om at
minimere trafikgener særligt ved tidlig kørsel
gennem byen.
Indenfor en afstand på 200 meter fra
projektarealet er der to beboelsesejendomme
(begge mod øst).
I ansøgningsmaterialet er det vurderet, at
projektet kan overholde Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj ved nærmeste
beboelser.

33

Kan projektet påvirke historiske
landskabstræk?

X

Nørre Kollund er udlagt til område med værdifuldt
kulturmiljø og med kulturhistoriske
bevaringsværdier i Herning Kommuneplan 20172028. Kirkezone II og III er beliggende ca. 500

meter nord for det ansøgte og kirkezone I ca. 700
meter nord. Nørre-Kollund Kirke er desuden
omgivet af kirkebyggelinje (300 meter-zone).
34

Kan projektet påvirke kulturelle
landskabstræk?

35

Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

X
X

Se forrige punkt
Nær projektområdet er der to beskyttede sten- og
jorddiger og to beskyttede gravhøje.
De to beskyttede sten- og jorddiger findes hhv.
ved det nordøstlige hjørne (langs adgangsvejen)
og ved det sydøstlige hjørne af projektarealet.
Projektarealet er tilpasset efter
beskyttelseszonerne til de to beskyttede gravhøje,
som findes øst for projektarealet. Der graves med
2 meters afstand til beskyttelseszonerne.
Ikke-synlige arkæologiske værdier kan
forekomme i jorden.
Museum Midtjylland har en klar forventning om,
at der kan være væsentlige skjulte fortidsminder i
stort set hele arealet, på baggrund af de kendte
fund og på baggrund af topografien.
Museet anbefaler derfor, at der foretages en
arkæologisk forundersøgelse af området, og at
der rettes henvendelse til museet inden
muldafrømning og råstofindvindingen
påbegyndes.

36

Kan projektet påvirke æstetiske
landskabstræk?

X

37

Kan projektet påvirke geologiske
landskabstræk?

X

Arealet ligger på et bakkedrag. Påvirkningen
vurderes at være af lokal karakter.
Området er ikke registreret som bevaringsværdigt

landskab i Herning Kommuneplan 2017-2028.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
38

Den forventede miljøpåvirknings
geografiske udstrækning i areal

Lokal. Det ansøgte areal udgør ca. 20,4 ha. Med en bufferzone på 150 meter
omkring det ansøgte areal er udstrækningen ca. 68 ha.
Transport af råstofferne (lastbilkørsel) fra projektområdet foregår ad markvejen på
matr.nr. 3b Okkels, Rind til Stokkildhovedvej og derfra til hovedvejene.
Lastbilkørslen kan påvirke miljøet i et større område end projektarealet.

39

Omfanget af personer der forventes
berørt af miljøpåvirkningen

Der er få fritliggende ejendomme i nærheden af projektarealet. Ejendommene vil
blive skærmet med støjvolde og vil desuden blive skærmet af, at råstofindvindingen
foregår under terræn.
Indenfor en afstand på 200 meter fra projektarealet er der to beboelsesejendomme
(begge mod øst, langs Stokkildhovedvej).

Kriterie

40

Er området, hvor anlægget tænkes
placeret, sårbar overfor den forventede
miljøpåvirkning?

Ja

Ikke
væsentlig

Nej

X

Ikke
relevant

Bemærkninger

Projektet placeres i det åbne land med jordbrug,
natur og spredt bebyggelse. Nord for
projektarealet er der en aktiv råstofgrav, som
snart er færdiggravet.
Området er udlagt til indvinding af råstoffer iht.
gældende og tidligere råstofplaner.

41

Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige enkeltvis?

X

Regionen vurderer, at projektet ikke vil medføre
en væsentlig miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningen vil primært bestå af støj, støv
og transportgener samt ændring af landskabet.

Støj- og støvgener kan afværges/dæmpes ved
bl.a. etablering af støjvolde og ved vanding af
interne køreveje og materialebunker. Derudover
vil grundvandet blive midlertidigt sænket i
forbindelse med råstofindvinding under
grundvandsspejlet.
42

Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige samlet?

X

43

Vil den forventede miljøpåvirkning
række ud over kommunen?

X

44

Vil den forventede miljøpåvirkning
berøre nabolande?

X

45

Må den samlede miljøpåvirkning
betegnes som kompleks

X

46

Er der stor sandsynlighed for
miljøpåvirkningen?

X

Råstofindvindingsaktiviteten vil med stor
sandsynlighed medføre en miljøpåvirkning i form
af støj, støv, trafik samt en landskabspåvirkning.
Disse påvirkninger vurderes dog overordnet set at
være af ikke-væsentlig karakter samt forventelig i
forhold til områdets status som graveområde.

47

Er påvirkningen af miljøet varig?

X

Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt
være begrænset til tiden indtil området er
færdigudgravet.
Der vil være en forventelig permanent ændring af
landskabets karakter, herunder sænkning af
terrænet, som følge af råstofindvindingen.

48

Er påvirkningen af miljøet hyppig?

X

Der søges om tilladelse for en 10-årig periode og
der søges om gravning, oparbejdning, udlevering
og læsning på hverdage fra kl. 6-18 og lørdage kl.
7-12.

49

Er påvirkningen af miljøet reversibel?

X

Råstofgravning er en irreversibel proces i forhold
til landskabspåvirkningen. Den øvrige
miljøpåvirkning vurderes at ophøre når
indvindingsaktiviteten er afsluttet.

50

Er der andre kumulative forhold?

X

Der er ikke yderligere kumulative forhold udover
dem nævnt under kriterium nr. 2.

51

Er det, jf. ansøgningen, muligt at
begrænse indvirkningerne?

X

Støjpåvirkning begrænses vha. en afgrænset
driftstid.
Støvpåvirkning begrænses med vanding efter
behov.
Der etableres en jordvold mod vest og mod øst,
som også kan begrænse støj- og
støvpåvirkningen.

Konklusion
Ja
52

Giver resultatet af screeningen
anledning til at antage, at det ansøgte
projekt vil kunne påvirke miljøet
væsentligt, således at der skal
udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport?

Dato: 13. november 2019

Nej

Bemærkninger

X

Samlet set vurderer regionen, at projektet hverken på
baggrund af placering, omfang eller karakter vil give anledning
til væsentlige påvirkninger af miljøet.
Det ansøgte projekt er derfor ikke underlagt krav om
miljøvurdering (udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport).

Sagsbehandler: Nanna Lauridsen / Region Midtjylland

Ansøgning om screeningsafgørelse jf. § 21 i LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM).
Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 iht. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 59 af 21/01/2019 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises
til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold
baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet
ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
Basisoplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Tekst
Indvinding af sand, grus og sten

Aulum Grusgrav Aps, Poul Jørgensen, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning.
2142 8099. mail@hv-transport.dk
do

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets Ejer: Stokkildhovedvej 45, Kollund, 7400 Herning
geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørne- 2a og 4m Okkels, Rind
afmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel
den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Herning

Basisoplysninger
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug
angives anlæggets placering på et søkort.

Tekst
Se Greve og efterbehandlingsplan

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget Målestok angives:
og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
Se grave og efterbehandlingsplan
Forholdet til VVM reglerne

Ja

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Nej
x

x

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
2a Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning

Projektets karakteristika

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de
eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

Kaj Gjødesen Merrild, Stokkildhovedvej 45, 7400
Herning
2a og 4m Okkels, Rind

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m 2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden

0 m2

Der indvindes under grundvandsspejlet. Der opstår
kun en mindre, kortvarig grundvandssænkning i
det øjeblik råstofferne graves op, men der pumpes
ikke. Ligevægt med det omgivende grundvandsspejl indstiller sig efter ganske kort tid.
20,4 ha
Ingen fast bebyggelse, ingen nedrivning.

Ingen

Projektets karakteristika

Tekst

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Intet i anlægsperioden

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på
kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika

Ja

Sorteret sand og grus
Der fordamper lidt vand.
Spildolie bortskaffes til AFLD. Ved service tager
mekanikeren spildolien med.
Husholdningsafflad tages jævnligt med til indvinders værksted, Mørupvej 37, Herning
Intet spildevand

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

x

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

x

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-

Op til 300.000 m2 sand og grus udgraves pr. år.

Tekst

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

x

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

Projektets karakteristika

Ja

Nej

Tekst

dokumenter?
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne
overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner?

x

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BATkonklusioner?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne
overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller
bekendtgørelser. Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5 og 6, november 1984, Miljøstyrelsen, samt nr. 5 fra 1993.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.

x

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

x

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer?

x

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler
og bekendtgørelser om luftforurening?

x

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler
eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
støvgener
I anlægsperioden?

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
x

I tørre perioder vil det støve efter lastbiler.
Der etableres vandingsberedskab som støvdæmpende foranstaltning til at minimere
risiko for, at der hvirvles støv op ved transport inden for arealet.

Projektets karakteristika

Ja

Nej

Tekst

I driftsfasen?
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
x

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

x

Projektets placering

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Ja

Nej

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle
formål?
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende byggeog beskyttelseslinjer?

Tekst
Hvis »nej«, angiv hvorfor: Ingen lokalplan

Hvis »ja« angiv hvilke:

x

Mod vest overlapper projektet en skovbyggelinje. Men der skal ikke bygges.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen
af naboarealer?

x

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen
af udlagte råstofområder?

x

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

x

Projektets placering

Ja

Nej

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere
end 20 m bredt.)

x

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

x

Tekst

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

250 m til nogle små beskyttede søer mod vest.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

Her ikke kendskab

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede
område.

Der er to fredede gravhøje på arealet

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

9 km mod øst til Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage
Lokations ID: SAC64
8 km mod syd til Skjern Å, Lokations ID: SAC61

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
x

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?

x

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

x

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen
er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

x

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmel-

x

Projektets placering

Ja

Nej

Tekst

sesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området,
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget
af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger
for miljøet?

Det ansøgte område grænser op til en eksisterende grusgrav. Men denne er
udtømt og lukkes snart ned.

x

x
Der forventes ikke væsentlige skadelige virkninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_14. maj 2019______________ Bygherre/anmelder:__A. Geyti/Konsulent_________________________________

