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Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr. nr.
2a og 4b Sønderhede, Sevel, Holstebro Kommune
På baggrund af jeres ansøgning af 14. marts 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 råstofloven1.
Det ansøgte projekt indebærer råstofindvinding fra et åbent brud på
et ca. 24 ha stort areal (minestedet). Projektet er opført på
miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2a og er dermed underlagt lovens
bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.
Region Midtjylland har derfor udført en screening på baggrund af den
indsendte ansøgning iht. kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.
Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af,
hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt. Ved screeningen
er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af
den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet. Screeningen er
vedlagt som bilag 1.
På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet
ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om
udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (miljøvurderingspligt), jf.
miljøvurderingslovens § 21.
Begrundelse for afgørelsen
I forbindelse med screeningen har regionen identificeret følgende
potentielle miljøpåvirkninger som følge af det ansøgte projekt:
1. Støj- og støvgener ved de nærmeste beboelsesejendomme
2. Trafikale gener i nærområdet
Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober
2018
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3. Risiko for påvirkning af fortidsminder
4. Kumulation med øvrige projekter
Ad 1. I ansøgningen fremgår det, at støjgener vil blive minimeret ved
anlæggelse af jordvold langs skel til den nærmeste
beboelsesejendom. Ansøger vil minimere støvgener ved vanding af
veje og materialebunker samt indkapsling af støvende processer.
Ad 2. I forbindelse med det ansøgte projekt vil der forekomme
lastbilkørsel til og fra projektområdet, som kan medføre trafikale
gener i nærområdet. Transporten foregår med overkørsel til en større
vej. Antallet af lastbilkørsler er styret af efterspørgslen på råstoffer.
Lastbiltransporten øges ikke ift. den nuværende råstofindvinding.
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Ad 3. Et beskyttet dige og beskyttelseszonerne til to gravhøje
grænser op til det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt kan potentielt
påvirke de beskyttede områder, hvis projektområdets afgrænsning
ikke opretholdes. I en tilladelse efter råstofloven til det ansøgte vil
der blive stillet vilkår om afstand til de beskyttede områder for at
sikre, at de ikke bliver påvirket.
Ad 4. Der er en potentiel kumulation ift. støj, støv og trafik med
råstofindvindingsarealet 600 m nord for det ansøgte projekt. Det
ansøgte projekt medfører ikke en ændring i anvendelsen af eller
aktiviteten i projektområdet eller i det nordlige indvindingsareal. Den
samlede størrelse af projektområdet øges kun med 0,4 ha ift. det
nuværende indvindingsområde. Regionen vurderer derfor, at der ikke
er tale om en væsentlig kumulativ effekt ved gennemførelse af det
ansøgte projekt.
På baggrund af ovenstående har Region Midtjylland vurdereret, at de
potentielle miljøpåvirkninger hverken er væsentlige individuelt eller
samlet, og at projektet dermed ikke er underlagt miljøvurderingspligt.
Region Midtjyllands dokumentation for inddragelse af kriterierne i
miljøvurderingslovens bilag 6 samt særlige vurderinger og
begrundelse for de enkelte kriterier fremgår af screeningsskemaet
(bilag 1).
Projektbeskrivelse
Det ansøgte projekt indebærer råstofindvinding på et ca. 24 ha stort
areal af matr.nr. 2a og 4b Sønderhede, Sevel i Holstebro Kommune.
Der er søgt om tilladelse til råstofindvindingen i en 10-årig periode
med indvinding af 375.000 m3 sand, grus og sten årligt. Indvindingen
vil foregå over grundvandsspejlet. Der vil foregå gravning,
tørsortering og læsning af råstoffer på arealet. Indvindingsområdet vil
blive efterbehandlet til jordbrugsmæssig drift.

Det ansøgte projekt ligger i et område, som er udlagt til
råstofgraveområde i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.
På de ansøgte matrikler har ansøger i forvejen en tilladelse til
råstofindvinding. Den ansøgte råstofindvinding er en udvidelse på ca.
3,5 ha mod syd ift. den nuværende tilladelse. Ca. 3,2 ha af den
nuværende tilladelse er blevet efterbehandlet. Det samlede areal til
råstofindvinding er udvidet med 0,4 ha ift. tidligere (før 23,6 ha, nu
24 ha). Indvindingsaktiviteten øges ikke ift. den nuværende
råstofindvinding og vil fortsætte på lignende vis.
Ansøger har en gældende råstoftilladelse på 10 ha af matr.nr. 88i og
88k Sønderhede, Sevel i en afstand på ca. 600 m nord for det
ansøgte areal. Der er tilladt indvinding på 100.000 m3 om året.
Arealet anvendes primært som lager- og produktionsareal, hvor der
foregår vådsortering af råstoffer og stenknusning.
Råstofferne fra det ansøgte areal vil blive transporteret via grusvej til
Viborgvej samt til oparbejdning på lager- og produktionspladsen på
matr.nr. 88i og 88k Sønderhede, Sevel og derfra videre til Viborgvej.
Høring
Regionen har i forbindelse med screeningen vurderet, at Holstebro
Kommune er berørt myndighed ved det ansøgte projekt.
Region Midtjylland har haft det ansøgte projekt samt regionens
udkast til screeningsafgørelse i høring ved Holstebro Kommune i
perioden 14. maj 2019 til 11. juni 2019. Holstebro Kommune har
indsendt høringssvar til regionens udkast til screeningsafgørelse (se
nedenfor samt bilag). Oplysninger fra høringssvaret er inddraget i
regionens screeningsskema og begrundelse for afgørelsen.
Region Midtjylland har haft en kort beskrivelse af projektet i høring
ved sagens parter i perioden 14. maj 2019 til 28. maj 2019. Der er
ikke indkommet høringssvar fra parterne.
Holstebro Kommunes bemærkninger:
Der er tidligere givet tilladelse til råstofindvinding på store dele af
arealet, og Holstebro Kommunes input hertil har kommunen
vedhæftet. Der er ikke de store ændringer, udover at arealet er
blevet udvidet imod syd og den allerede gravede del imod nordøst er
udgået.
Holstebro Kommune har følgende bemærkning udover det
vedhæftede:
Umiddelbart er det meget nærliggende at tro, at den eksisterende
tilladelse sammenholdt med den nye ansøgning er et forsøg på at
omgås VVM-lovgivningen. Holstebro Kommune mener Region
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Midtjylland må forholde sig til denne problematik, idet dette også
umiddelbart gør sig gældende ved andre grave i kommunen.
Umiddelbart er det vel en tilsidesættelse af naboerne tarv, at der ikke
gennemføres en egentlig VVM, når nu der faktisk er tale om
sammenhængende arealer?
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort mandag den 3. februar 2020 på
Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så
vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
offentliggjort.
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Klagefristen for denne afgørelse er dermed mandag den 2. marts
2020.
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.
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 et link til på forsiden af naevneneshus.dk.
Klageportalen ligger på borger.dk og 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. Screeningsskema inkl. kortudsnit
2. Høringssvar fra Holstebro Kommune

Orientering
Afgørelsen inkl. bilag er dags dato sendt til følgende:
 Holstebro Kommune, naturogmiljo@holstebro.dk
 Naturstyrelsen (ejendommen Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup),
nst@nst.dk
 Ejendommen Bjørnkærvej 10A, 7830 Vinderup
 Ejendommen Bjørnkærvej 11, 7830 Vinderup
 Ejendommen Bjørnkærvej 13, 7830 Vinderup
 Ejendommen Viborgvej 318, 7830 Vinderup
 Ejendommen Viborgvej 318A, 7830 Vinderup
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Holstebro Museum, info@kulmus.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 DN Holstebro, holstebro@dn.dk
 Friluftsrådet Limfjordsyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk
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Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Vestjylland, lholmh@gmail.com

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
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