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NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S
Kumlehusvej 1
4000 Roskilde

Dato: 17-05-2016
Sagsnr.: 01.09.00-K04-2-16

Henv. til: Helle Cummings Westh
Natur og miljø

Direkte tlf.: 9611 7793
Afdeling tlf.:9611 7557

teknik.miljoe@holstebro.dk
www.holstebro.dk

Høringssvar vedr. råstofindvinding på ejendommen matr. nr. 2a og 4b, 
Sønderhede, Sevel

Holstebro Kommune har følgende bemærkninger til udkast:

Natur:

Naturbeskyttelseslovens § 3 

Afstanden fra graveområdet til nærmeste område med grundvandsafhængig § 3 –
natur er ca. 500 meter. Da der vådgraves, eller oppumpet vand straks geninfiltreres i
samme område, er der ikke risiko for negativ påvirkning af nærliggende § 3 - natur.

Vurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV- arter

Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i
Holstebro Kommune:

- Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben
- Grøn kølleguldsmed
- Vandranke og gul stenbræk: 

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Arterne vurderes ikke 
at blive påvirket af projektet.

Efterbehandling 
Etablering af naturområder kan indgå som et vilkår for efterbehandling i en evt. rå- 
stoftilladelse, og der kan således skabes mere natur end før eventuel gravning.

Grundvand:
Det ansøgte areal ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, udenfor 
indvindingsoplands til alment vandværk og udenfor nitratfølsomt indvindingsområde 
(NFI).
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Dog støder den sydlige afgræsning af området op imod et NFI.
I forhold til efterbehandling betyder nærheden til NFI, at det anbefales, at der 
efterbehandles til natur eller ekstensiv landbrug. Dette bør indgå i en samlet 
vurdering.

I forhold til risiko for forurening af grundvandet skal der stilles vilkår om, at der ikke 
må anvendes stoffer eller andet, der kan forurene grundvandet, hvis der etableres 
vaskesø eller graves under grundvandsspejlet.

Virksomhedsgruppen

Der bør stilles følgende vilkår i tilladelsen:

Støj
1. Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, 

korrigerede støjniveau – må ved boliger i landzone ikke overstige følgende værdier:

Område Mandag til fredag 
kl. 07:00 – 18:00.
Lørdag
kl. 07:00 – 14:00

Mandag til fredag kl. 
18.00 – 22:00.
Lørdag kl.
14:00 – 22:00.
Søn- og helligdag kl. 
07:00 – 22:00

Alle dage
kl:22:00-07:00

Det åbne land 55 dB(a) 45dB(a) 40 dB(a)

2. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at 
være behov for det.

Kontrolmålinger af støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i bilag A 
(se nedenfor). Tilsynsmyndigheden skal underrettes om tidspunkt for støjmålinger, før 
de udføres. Inden støjmålinger udføres skal oplæg til måleprogram sendes til - og 
accepteres af tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan forlange gentagelser af støjmålinger og beregninger, dog 
højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af 
støjvilkåret.

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport 
om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for 
gennemførelse.

Støv
3. Der skal stilles krav om mulighed for vanding af graveområdet og intern kørevej.

Driftstid
4.  Driftstider skal vilkårsfastsættes i tilladelsen. 

Vandløb:
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Der er tale om sand sten og grus som ønskes indvundet. Der er ikke angivet behov 
for at skulle foretage afværge pumpninger eller grundvandssænkniger i 
ansøgningsmaterialet, som vil kunne belaste nærliggende grøfte eller på vandløbene 
nuværende hydrauliske forhold.
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Tilladelsen til indvinding vurderes ikke at give anledning til negative påvirkninger af 
områdets vandløb eller grøfter, som er beliggende i en afstand af minimum 400 
meter fra det udpegede graveområder, da der ikke foretages grundvandsænkninger 
eller afledning afvand fra råstofindvindingsarealerne. 

Afsnit om dræn
Det bør fremgår i et afsnit omhandlende dræn, at der stilles følgende vilkår: 

Såfremt der i forbindelse med indvindingen afdækkes dræn, som har betydning for 
afvanding af anden mands ejendom, skal drænet omlægges så den nuværende 
afvanding som minimum fastholdes.  

Plan:

Ingen bemærkninger, da graveområdet er indenfor det planlagte.

Trafik og Park:

Trafik og Park har ikke bemærkninger til sagen, da det fremgår af sagen, at der 
anvendes interne veje samt eksisterende udkørsel til Viborgvej.  

Byggeri og Ejendomme:
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Ingen bemærkninger

Landzone

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der opstilles containere og skure. Det er ikke 
oplyst, hvor og i hvor lang tid containere og skure opstilles. Der gøres opmærksom 
på, at opstilling af containere og skure i mere end 6 uger i landzone kræver 
landzonetilladelse og byggetilladelse, som skal søges separat via bygogmiljoe.dk.

Bygge- og beskyttelseslinier:
Den sydlige del af området er omfattet af skovbyggelinie, se kortbilag. I den sydlige 
del af området er der en gruppe gravhøje, hvoraf de to (F2106:33 og 44) ligger op til 
graveområdet. Gravhøje er beskyttet jf. § 29 e og f i Museumsloven og der må ikke 
på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem foretages jordbehandling, 
gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor. Desuden er der en 
100 m beskyttelseslinie omkring fortidsminderne jf. § 18 i Naturbeskyttelsesloven. 
Inden for de 100 m er der forbud mod forandring af arealet.

Mod nord, er der et beskyttet dige langs grusvejen, der fører ind til Bjørnkærvej 11 i 
øst-vestgående retning. Diget er ikke registeret som beskyttet, men findes på de 
historiske høje-lave målebordskort og er fortsat erkendelig i landskabet. Diger er 
beskyttede i.h.t. Museumslovens § 29a. Ved sten- og jorddiger og lign. forstås 
menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang eller 
lignende materialer, som fungerer eller har fungeret som hegn og har eller har haft til 
formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i 
landskabet. Digerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere 
tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder 
og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab, 
ofte med egnstypiske digestrukturer. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af 
digerne.

Midt i graveområdet er er der registreret et ikke fredet fortidsminder (gravhøje), se 
kortbilag. Findes der fortidsminder på arealerne er disse omfattet af Museumslovens 
§ 27, stk. 2, der påbyder standsning af jordarbejde samt anmeldelse af fortidsminde 
fund til Holstebro Museum, der er nærmeste kulturhistoriske museum med 
arkæologisk ansvarsområde. 
Udover de ikke-fredede fortidsminder ligger graveområdet tæt på et udpeget 
kulturarvsareal, se kortbilag. Kulturarvsarealerne har som funktion at advare 
potentielle bygherrer om, at der er væsentlige fortidsminder i et område, og at det 
kan være hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet, så fortidsminderne bevares 
på stedet. Derved kan bygherrens omkostninger til de arkæologiske undersøgelser 
reduceres. Kulturarvsarealerne er tænkt som et incitament til at bevare 
fortidsminderne.
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Grundet de mange kulturhistoriske elementer i området bør Holstebro Museum 
inddrages og vurderer om en arkæologisk forundersøgelse er nødvendig forud for 
udnyttelsen af råstoffer i området.  

Byggeri kræver landzonetilladelse, da det ikke vurderes, at være en direkte del af 
råstofindvindingen. Holstebro Kommune træffer
afgørelse om landzonetilladelse, da Planloven ikke indgår i samordningspligten jf. 
administrationscirkulæret nr. 9418 af 23. juni 2014
(se. § 1, stk. 2). Se også 9.3 i Vejledning om administration af råstofloven nr. 10149 
af 3. september 2012.
Støjvold/mulddepot er en integregret del af råstofindvindingens terrænbearbejdning 
indenfor det ansøgte råstofindvindingsområde.
Støjvolden/muldepotet afvikles i forbindelse med den efterbehandling, der er en 
integreret del af råstofindvindingen.
Støjvold/mulddepot vurderes, at være en del af indvindingen og er dermed undtaget 
for landzonetilladelse jf. Planlovens § 36, stk. 1,
nr. 6

Med venlig hilsen

Helle Cummings Westh
Miljøtekniker
Natur og miljø
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
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BILAG 1

Regler for kontrol af støjvilkår:

 Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i 
omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller 
kildestøjsmålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske 
beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 5/1993.

 Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til 
støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jvf. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1353 af 11. 
december 2006.

 Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.

 Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under 
vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed. For faste støjkilder kan der 
normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A), jvf. Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. 

 Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om 
beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke 
angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives 
lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og -  så vidt muligt - let 
tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og 
driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.


