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Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr. nr.
3m Flovlev By, Hvidbjerg, Struer Kommune.
På baggrund af jeres ansøgning af 9. januar 2020 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.
I ansøger om at udvide jeres indvindingsmængde fra 20.000 m3 til
40.000 m3 pr. år. I beskriver at forøgelsen ønskes da i oplever en
større efterspørgsel på sand og grus end tidligere. Bygge- og
anlægsaktiviteten i nærområdet er steget, hvorfor flere kunder end
forventet køber råstoffer ved jer.
Indvindingen finder sted på matr.nr. 3m Flovlev By, Hvidbjerg fra et
åbent brud. Indvindingsområdet er på ca. 3,8 ha. Region Midtjylland
gav den 26. juni 2015 tilladelse til råstofindvinding på arealet. Der
indvendes sand, sten og grus på arealet.
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 såkaldt screening på
baggrund af den indsendte ansøgning. Screeningen sammenstiller
den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er
miljøvurderingspligtigt. Screeningen er vedlagt som bilag A.
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.
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Begrundelse for afgørelsen
I forbindelse med screeningen har Region Midtjylland identificeret
følgende potentielle miljøpåvirkninger som følge af det ansøgte
projekt:
1. Støj- og støvgener ved den nærmeste beboelsesejendom
2. Trafikale gener i nærområdet
3. Risiko for påvirkning af fortidsminder
4. Risiko for påvirkning af grundvandet
Ad 1. I forbindelse med opstart af råstofgraven i 2015 er der
etableret en støjvold mod matr.nr. 2m Flovlev By, Hvidbjerg for at
mindske støj- og støvgener. I den gældende tilladelse for
råstofgraven er der fastsat vilkår vedr. driftstider og støjniveauer.
Jf. indvinders ansøgning vil samme antal maskiner som tidligere blive
brugt i graven. Der graves nu primært nedad og væk fra nærmeste
nabo, hvorfor støj- og støvgener fra selv indvindingen af råstoffer
ikke forventes at blive forøget.
Ad 2. Lastbiltransporten af materialer væk fra graven forventes ikke
at blive øget væsentligt i forbindelse med en øget
indvindingsmængde. I ansøgningen oplyses det at de fleste
materialer, der skal transporteres væk fra graven, primært vil blive
flyttet med større trailere, hvorfor trafikken til og fra graven ikke vil
stige væsentligt. Der er ca. 575 meter fra råstofgravens overkørsel til
landevejen Hovedvejen, hvor transporterne fra råstofgraven kommer
ud på det overordnede vejnet. Der passeres to beboelsesejendomme
på strækningen.
Ad 3. Inden for projektområdet er der registreret ikke-fredede
fortidsminder (overpløjede gravhøje). Op til området er der registret
et fredet fortidsminde (rundhøj, ca. 104 meter fra arealet). Sikring af
de arkæologiske værdier er i den nuværende tilladelse sket ved vilkår
om respekt for beskyttelsesafstand til den frede rundhøj. Efter
undersøgelse af indvindingsarealet har De Kulturhistoriske Museer Holstebro Kommune 13.03.2017 frigivet arealet.
Herudover er der i den nuværende tilladelse og efterbehandlingsplan
stillet vilkår om at sikre, at indkigget til de fredede fortidsminder ikke
forringes.
Ad 4. Det ansøgte område ligger i OD-område (område med
drikkevandsinteresser) og OSD (Område med særlig
drikkevandsinteresse) og NFI (Nitratfølsomt indvindingsområde).
Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage.
Sandsynligheden for lækage og spild er lille.
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Der er i den nuværende tilladelse stillet vilkår om forebyggelse af
jord- og grundvandsforurening.
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).
Høring
Regionen har i forbindelse med screeningen vurderet, at Struer
Kommune er berørt myndighed ved det ansøgte projekt.
Region Midtjylland har haft det ansøgte projekt samt regionens
udkast til screeningsafgørelse i høring ved Struer Kommune i
perioden 03.04.2020 til og med den 22.04.2020.
Struer Kommune har ikke indgivet et høringssvar.
Region Midtjylland har haft en kort beskrivelse af projektet i høring
ved sagens parter i perioden 03.04.2020 til og med den
22.04.2020.
Parterne har ikke indgivet et høringssvar vedr. en forøgelse af
indvindingsmængden.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort tirsdag den 5. maj 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.
Klagefristen for denne afgørelse er dermed tirsdag den 2. juni 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.
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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
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

Jonas Kousgaard Jørgensen
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Bilag
A. VVM-screening
B. Ansøgning om forøgelse af indvindingsmængde
C. Oversigtskort
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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