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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 samt ændringer af
25. april 2019, 6. februar 2020 og 2. marts 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.
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.
Region Midtjylland har den 3. februar 2020 truffet
screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 på baggrund af
ansøgningen af 14. marts 2019 samt ændringen af 25. april 2019.
Pga. af ændringerne af 6. februar 2020 og 2. marts 2020 til
ansøgningen har Region Midtjylland screenet projektet på ny og
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truffet en ny afgørelse efter miljøvurderingsloven (nærværende
afgørelse).
Begrundelse for afgørelsen
I forbindelse med screeningen har regionen identificeret følgende
potentielle miljøpåvirkninger som følge af det ansøgte projekt:
1.
2.
3.
4.
5.

Støj- og støvgener ved den nærmeste beboelsesejendom
Trafikale gener i nærområdet
Risiko for påvirkning af fortidsminder
Risiko for påvirkning af fredskov
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.
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 en sikkerhedsafstand til de beskyttede
områder.
Ad 4. En fredskov grænser op til det ansøgte projekt. Fredskoven er
omkranset af ovennævnte beskyttede sten- og jorddige. Det ansøgte
projekt kan potentielt påvirke fredskoven, hvis projektområdets
afgrænsning ikke opretholdes. I en tilladelse efter råstofloven til det
ansøgte vil der blive stillet vilkår om en sikkerhedsafstand til
fredskoven. Erfaring fra andre råstofgrave viser dog, at
råstofindvinding som udgangspunkt ikke påvirker nærliggende
skovarealer.
Ad 5. 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.
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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 samt Miljøstyrelsen er berørt myndighed ved det ansøgte
projekt.
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Region Midtjylland har haft det ansøgte projekt samt regionens
udkast til screeningsafgørelse2 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. Efterfølgende har
Naturstyrelsen indsendt bemærkninger til screeningsafgørelsen af 3.
februar 2020.
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
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?
Naturstyrelsens bemærkninger:
Naturstyrelsen vil gerne gøre opmærksom på følgende:
Screeningen behandler ikke råstofgravningens effekt på skovbrynet
herunder træernes vækst.
Udkast til nærværende screeningsafgørelse har været i høring hos
berørte myndigheder og sagens parter i perioden 4. maj 2020 til 4.
juni 2020.
Høringsberettigede:
 Holstebro Kommune, naturogmiljo@holstebro.dk
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Naturstyrelsen (ejendommen Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup),
nst@nst.dk
 Ejendommen Bjørnkærvej 10A, 7830 Vinderup
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Bemærkningerne vedrørte udkast til første screening af denne sag, afgjort

den 3. februar 2020
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Ejendommen Bjørnkærvej 11, 7830 Vinderup
Ejendommen Bjørnkærvej 13, 7830 Vinderup
Ejendommen Viborgvej 318, 7830 Vinderup
Ejendommen Viborgvej 318A, 7830 Vinderup
Holstebro Museum, info@kulmus.dk

Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort tirsdag den 8. september 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 tirsdag den 6. oktober
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 findes også på borger.dk og virk.dk. I logger på
borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.
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

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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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2
Kriterier iht. bilag 6 i LBK nr. 973 af 25/06/2020
Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Råstofgrav - indvinding af ca. 375.000 m3 sand, sten og grus pr. år på 24 ha.
Efterbehandling til landbrugsmæssig drift.
Der søges om tilladelse til råstofindvinding for en 10-årig periode.
Indvindingen vil foregå over grundvandsspejlet.
Der graves, sorteres og udleveres. En del af de indvundne råstoffer transporteres til
et nærliggende indvindingsområde til oparbejdning og udlevering.
Det er planen at indvinde fra den eksisterende indvinding i nord mod syd i etaper af
10 ha.
Vejadgang via den eksisterende lager- og produktionsplads på matr.nr. 88i og 88k
Sønderhede, Sevel samt markvej med overkørsel til Viborgvej.

Projektets placering og arealbehov i ha

Ca. 24 hektar
Graveområde Herrup i Råstofplan 2016
Matr.nr. 2a og 4b Sønderhede, Sevel
Bjørnkærvej 11, Bjørnkær, 7830 Vinderup

Oversigtskort

Kortet i målestok 1:8.000 viser det ansøgte indvindingsområde (blå flade), beskyttede
fortidsminder (gul cirkel), beskyttede sten- og jorddiger (gul linje) og matrikelskel (pink) på
baggrund af luftfoto fra 2019. Derudover ses lager- og produktionspladsen på matr.nr. 88i og
88k (mod nordvest).

Projektets behov for råstoffer – type og
mængde i anlægs- og driftsfasen

Årligt forbrug på ca. 200.000 L dieselolie.

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

500 L olieprodukter, oliefiltre og lign. afhentes af Dansk Olie Genbrug.

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

Der er en samletank til spildevand, som transporteres til renseanlæg.

Kriterium

Ja

1

Er der andre ejere end bygherre?

X

2

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

X

Ikke
væse
ntlig

Nej

Ikke
relevant

Bemærkninger

Kaj Jensen, Bjørnkærvej 13, 7830 Vinderup ejer
begge matrikler.
X

Området er udlagt som råstofgraveområde Herrup
i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.
Der har foregået råstofindvinding i området i en
længere årrække. Når et gravefelt er færdiggravet
efterbehandles det videst muligt og gravningen
påbegyndes på et nyt område.
Nymølle Stenindustrier har en aktiv tilladelse til
råstofindvinding på de ansøgte matrikler. Den
ansøgte råstofindvinding er en udvidelse på ca.
3,5 ha mod syd ift. den aktive tilladelse. Ca. 3,2
ha af den aktive tilladelse (østlig del) er blevet
efterbehandlet. Dvs. det samlede areal for det
ansøgte område er udvidet med 0,4 ha ift.
tidligere (før 23,6 ha, nu 24 ha). Den årlige
indvindingsmængde ændres ikke ved den nye
ansøgning. Ifølge luftfoto fra 2019 er
efterbehandlingen af 2 ha af det ansøgte areal

allerede påbegyndt. Den nye ansøgning (og
forventede tilladelse) vil erstatte den nuværende
tilladelse, sådan at der kun forekommer én
råstoftilladelse på arealet. På den baggrund
vurderer regionen, at indvindingsaktiviteten ikke
øges ift. den nuværende aktivitet.
Nymølle Stenindustrier har en aktiv 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. De seneste år er arealet dog kun
anvendt som produktions og lagerareal.
De to aktive indvindingsområder har fælles
udkørsel til Viborgvej. Der vil foregå tørsortering
på det ansøgte areal. Stenknusning og
vådsortering foregår i indvindingsområdet på
matr.nr. 88i og 88k. Dvs. der transporteres
råstoffer fra matr.nr. 2a og 4b til 88i og 88k til
oparbejdning og udlevering.
1 km nord for det ansøgte areal er der en større
vej, Viborgvej, som afgiver støj imellem 55-75 dB
over en afstand på ca. 150 m i hver retning.
Det ansøgte område ligger 12 km NV for Karup
Lufthavn og dermed indenfor respektafstanden til
lufthavnen (13 km-zone). Da der ikke bliver
gravet under grundvandsspejlet og anlagt søer
ifm. indvindingen, dvs. at projektet ikke tiltrækker
fugle i særlig grad, vurderer regionen, at det
ansøgte projekt ikke vil have en væsentlig
påvirkning på flytrafikken fra/til Karup Lufthavn.
De kumulative forhold er uændret ift. den
nuværende drift. Region Midtjylland vurderer, at
de kumulative forhold ikke udgør en væsentlig
miljøpåvirkning.

3

Forudsætter projektet etablering af
yderligere vandforsyningskapacitet

X

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 to
gummihjulslæssere og to tørsorteringsanlæg og i
kortere perioder maskiner til muldafrømning og
efterbehandling.
Der vil være lastbiltransport af materialer væk fra
sandgraven samt til oparbejdningspladsen på
matr.nr. 88i og 88k.
Indvindingen vil foregå fra det aktive areal i nord
mod skovplantagen i syd i en dybde af ca. 7-10
meter under terræn og ikke under
grundvandsspejlet. Der vil blive anlagt en støjvold
langs skellet til nabo på matr.nr. 4i Sønderhede,
Sevel, vest for det ansøgte areal.
Projektet indebærer aktiv indvinding, dvs.
gravning, læsning, udlevering og transport, på
hverdage 7.00-18.00 og lørdage 7.00-14.00 samt
udlevering og læsning hverdage 6.00-7.00 ifølge
ansøgningen.
Støjen vurderes at kunne overholde støjkrav
fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984
”ekstern støj fra virksomheder” m.v.
Støjgener kan bekæmpes med afskærmning af
kilder, støjvolde og montering af gummisold. Ud
fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave
vurderes det, at kravet om støj i dagtimerne på
maks. 55 dB(A), kan overholdes ved nærmeste

beboelse.

6

Vil anlægget give anledning til
vibrationsgener?

7

Vil anlægget give anledning til
støvgener?

X

X

X

Anlægget forventes ikke at give anledning til
væsentlige støvgener ud fra det beskrevne
aktivitetsniveau.
Støv kan opstå ved indvinding og forarbejdning af
sand, grus og sten samt ved kørsel på interne
veje. Evt. støjgener forebygges med vanding og
indkapsling af støvende processer.
Støvgener vurderes i langt de fleste tilfælde at
kunne bekæmpes ved etablering af
foranstaltninger til minimering af støv i form af
afstandskrav til nabo- og vejskel samt
forebyggelse og bekæmpelse med afskærmning af
kilder, etablering af støjvolde samt vanding i tørre
perioder.

8

Vil anlægget give anledning til
lugtgener?

X

9

Vil anlægget give anledning til
lysgener?

X

Der er ikke søgt om opsætning af lysmaster eller
lign., som kan forårsage lysgener.

10

Må anlægget forventes at udgøre en
særlig risiko for uheld?

X

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

11

Overskrides de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

X

12

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

X

Det ansøgte område ligger i OD-område (område
med drikkevandsinteresser). Arealet umiddelbart
syd for det ansøgte (plantagen) er i OSD (område
med særlige drikkevandsinteresser).
Der graves ca. 7-10 meter under terræn og ikke
under grundvandsspejl. Det primære
grundvandsmagasin findes omkring kote 25 m
(DVR90) ifølge potentialelinjerne, svarende til ca.
18 meter under terræn, og strømmer mod
nordøst. Det øverste grundvandsmagasin findes
omkring kote 32-38 (o. DNN) ifølge de nærmeste
vandboringer, svarende til 10-12 meter under
terræn.
Der er 5 vandforsyningsanlæg inden for en
afstand af 300 m omkring det ansøgte område,
heraf et enkeltvandværk (matr.nr. 4i) og 4
markvandinger.
De nærmeste indvindingsoplande er hhv. 1,8 km
NV (Herrup Vandværk) og 1,8 km Ø for det
ansøgte areal (Haderup Vandværk). Begge
indvindingsoplande er nitratfølsomme,
indsatsområder mht. nitrat og indeholder
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
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.
De nærmeste områder med overfladevand er en
sø 500 m NØ samt flere søer og et vandløb
(Bjørnkær Bæk) 800 m Ø for det ansøgte areal.

Projektets placering

13

Kriterium

Ja

Ikke
væse
ntlig

Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

X

X

Nej

Ikke
relevant

Bemærkninger

Arealet er udlagt som råstofgraveområde (Herrup)
i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.
Ansøger planlægger at efterbehandle arealet til
landbrugsmæssige formål.
Arealet benyttes i dag til råstofindvinding og
jordbrugsdrift.

14

Forudsætter projektet ændring af en
eksisterende lokalplan for området?

X

Der er ingen lokalplan for området.

15

Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

X

Kommuneplan 2017-2029 for Holstebro Kommune
dækker det ansøgte areal.
Det ansøgte areal ligger i et område med ønsket
skovrejsning. Projektet vil ikke udgøre en hindring
for fremtidig skovrejsning på arealet, da arealet
efterbehandles til jordbrugsmæssig drift.
Det ansøgte areal støder op til et særligt
værdifuldt landbrugsområde mod øst. En mindre
del af det særligt værdifulde landsbrugsområde
berøres af råstofindvindingen (ca. 1.800 m2). Da
indvindingsområdet vil blive efterbehandlet til
jordbrugsformål, vurderer regionen, at det ikke vil
få en betydelig konsekvens for det samlede
landbrugsområde.
Det ansøgte areal støder op til et

bevaringsværdigt landskab (Karup Hedeslette)
mod syd. Regionen vurderer, at Karup Hedeslette
ikke vil blive påvirket af råstofindvindingen, da der
holdes afstand til skel ved gravning.
16

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

17

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

X

X

X

De tilgængelige råstoffer på det ansøgte areal vil
blive indvundet i forbindelse med projektet.
Råstofindvindingen er påbegyndt i den nordlige
del af arealet.
Området er udlagt til råstofgraveområde, hvori
det i planlægningsprocessen er taget højde for at
udpege områder med egnede kvaliteter af sand,
grus og sten. De indvundne råstoffer vil ikke blive
regenereret i området.

18

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

X

Det ansøgte område ligger i OD-område (område
med drikkevandsinteresser).
Der graves ikke under grundvandsspejl.
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 vil
det blive opdaget og afværget umiddelbart,
hvilket betyder, at sandsynligheden for påvirkning
af grundvandet er lille.
Projektet forventes ikke at påvirke
grundvandsressourcen.
Projektet kan medføre midlertidigt stop for nye
vandindvindingstilladelser i graveperioden.

19

Indebærer projektet en mulig
påvirkning af sårbare vådområder?

X

Der graves ikke under grundvandsspejlet.
De nærmeste beskyttede vådområder er en sø
(500 m NØ) og et område med søer, moser og
Bjørnkær Bæk (800 m Ø).
Holstebro Kommune har oplyst, at de vurderer, at
projektet ikke vil give anledning til negative
påvirkninger af områdets vandløb og grøfter, som
er beliggende i en afstand af min. 400 m fra det
ansøgte areal, da der ikke foretages
grundvandssænkning eller afledning af vand.

20

Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

X

Arealet ligger 12 km fra kysten og ligger dermed
ikke indenfor kystnærhedszonen.

21

Forudsætter projektet rydning af skov?

X

Der er et større fredskovsareal umiddelbart syd
for det ansøgte område, bestående af Borbjerg
Plantage, Sevel Plantage og Nordre Feldborg
Plantage. Skoven er omkranset af et beskyttet
sten- og jorddige, som også er bevokset af træer
og ligger langs matrikelskellet.
Erfaringer fra andre råstofgrave, der støder op til
en skov, viser, at skoven ikke påvirkes af
råstofindvinding selvom der graves op til
trægrænsen. Af hensyn til rodnettet graves der
dog med en sikkerhedsafstand til matrikelskellet.
Ifølge Miljøstyrelsen foregår langt den vigtigste
vandtilførsel fra oven og størstedelen af denne
optages i kronetaget.
Regionen vurderer på den baggrund, at skoven –
hverken direkte (nedfald af træer) eller indirekte
(vandtilførsel/vækst) - og diget ikke vil blive
påvirket af det ansøgte projekt.
Det ansøgte areal ligger delvist indenfor en
skovbyggelinje. Projektet foregår under terræn og

vil derfor ikke påvirke skovbyggelinjen.

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

X

Der er et beskyttet sten- og jorddige på matr.nr.
1d Sønderhede, Sevel (plantagen) langs
matrikelskellet samt nord for det ansøgte areal på
matr.nr. 2a ved adgangsvejen. Regionen
vurderer, at det registrerede dige ved
adgangsvejen, må være en fejlregistrering, da det
går på tværs af et hjørne af en dyrket mark og en
grusvej, som benyttes af beboere og til drift af
råstofgraven.
Der er to fredede rundhøje med beskyttelseszoner
(100 m) umiddelbart SØ for det ansøgte areal.
Omkring 125 m øst for det ansøgte areal er der et
kulturarvsareal.
Der er et ikke-fredet fortidsminde i den nordlige
del af indvindingsområdet, som allerede er
afgravet.
De nærmeste beskyttede naturtyper (søer, moser,
vandløb og eng) findes i en afstand på 500-800 m
fra det ansøgte areal.
Der er et større fredskovsareal umiddelbart syd
for det ansøgte område, bestående af Borbjerg
Plantage, Sevel Plantage og Nordre Feldborg
Plantage.
Regionen vurderer, at der ikke vil ske påvirkning
af de nationalt beskyttede områder, pga.

projektområdets afgrænsning, afstanden hertil,
råstofgravningens lokale karakter samt at der er
tale om en fortsættelse af den nuværende drift for
størstedelen af området.
Holstebro Kommune har oplyst, at de vurderer, at
der ikke er risiko for negativ påvirkning af
nærmeste grundvandsafhængig § 3-natur, som er
ca. 500 m fra det ansøgte areal.
25

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

X

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde
nr. 41 og fuglebeskyttelsesområde nr. 29, Hjelm
Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø, som ligger
3,2 km mod nord.
Natura 2000-området er udpeget på baggrund af
19 naturtyper, 3 fuglearter og 4 øvrige arter.
Området er specielt udpeget på grundlag af en
væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper
og arters levesteder: tør hede, surt overdrev,
rigkær, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose
samt odder, blank seglmos, rørdrum, fiskeørn og
rastende stor skallesluger.
Det ansøgte areal anvendes til råstofindvinding og
jordbrugsmæssig drift på nuværende tidspunkt.
Regionen har ikke kendskab til, at nogen af
arterne eller naturtyperne fra
udpegningsgrundlaget findes på eller nær det
ansøgte område. Der findes ikke vandløb i
nærheden af det ansøgte område, som kan
påvirke de våde naturtyper i Natura 2000området. Derudover er omfanget af den generelle
miljøpåvirkning fra råstofindvinding, så som støj,
støv og vibrationer, lokal. Regionen vurderer
derfor, at der ikke vil ske nogen påvirkning af
Natura 2000-området pga. afstanden hertil.

26

Forventes området at rumme
beskyttede arter efter bilag IV?

X

Ifølge Naturdata fra Danmarks Arealinformation er
der fundet spidssnudet frø (bilag IV-art) i en sø
1,5 km Ø for det ansøgte areal (registreret i
2013). Samme sted er der registreret butsnudet
frø (bilag V-art), skrubtudse og lille
vandsalamander (fredede arter).
I skovplantagen syd for det ansøgte område er
der i 2012 registreret tre beskyttede fuglearter:
sortspætte, natravn og hedelærke (rødlistet).
Under NOVANA-undersøgelsen i 2007 er der
registreret sangsvane tæt på Bjørnkærvej 11, 400
m Ø for det ansøgte areal. Ifølge fugleognatur.dk
ses sangsvanen primært om vinteren, hvor den
fouragerer i store flokke på marker med
vinterafgrøder. Da projektområdet er omgivet
agerjord, vurderer regionen, at den ansøgte
råstofindvinding ikke vil påvirke sangsvanen
væsentligt.
Da arealet benyttes til landbrugsmæssige formål
og råstofindvinding, forventer regionen ikke, at
der lever beskyttede arter efter bilag IV på det
ansøgte areal.
Holstebro Kommune oplyser, at der ikke er
kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området,
og vurderer, at de bilag IV-arter, som kan
forekomme i kommunen, ikke vil blive påvirket af
projektet.

27

Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

X

Ifølge Naturdata fra Danmarks Arealinformation er
der i 2012 registreret hedelærke i skovplantagen
umiddelbart syd for det ansøgte areal. Ifølge
fugleognatur.dk lever hedelærken på heder og
sandede strækninger med spredtstående træer
eller hegn af nåletræer, samt ved åbne skovbryn
på sandede marker og jorder og i store lysninger i

skove med sandet jordbund. Da projektområdet
er omgivet af agerjord, med undtagelse af
skovplantagen, vurderer regionen, at den ansøgte
råstofindvinding ikke vil påvirke hedelærken
væsentligt.
Da arealet benyttes til landbrugsmæssige formål
og råstofindvinding, forventer regionen ikke, at
der lever danske rødlistearter på det ansøgte
areal.
28

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

X

De nærmeste områder med overfladevand er en
sø 500 m NØ samt flere søer og et vandløb
(Bjørnkær Bæk) 800 m Ø for det ansøgte areal.
Miljøstyrelsen har ikke registreret den økologiske
tilstand eller fastsat miljømål for de nærmeste
områder med overfladevand.
På baggrund af afstanden til nærmeste
overfladevand vurderer regionen, at projektet ikke
vil have en væsentlig påvirkning på områder med
overfladevand.

29

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

X

Det ansøgte areal findes i et område, hvor
Miljøstyrelsen har vurderet, at grundvandets
samlede tilstand overordnet er god, og i en
mindre del af arealet ringe. Miljøstyrelsen har
fastsat miljømål om, at grundvandsforekomstens
tilstand skal være god.
Der graves ikke under grundvandsspejlet i det
ansøgte projekt. Regionen vurderer derfor, at
projektet ikke vil påvirke grundvandet i området
væsentligt.

30

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

X

De nærmeste beskyttede naturtyper (søer, moser,
vandløb og eng) findes i en afstand på 550-800 m
fra det ansøgte areal.
Der er et større fredskovsareal umiddelbart syd

for det ansøgte område, bestående af Borbjerg
Plantage, Sevel Plantage og Nordre Feldborg
Plantage.
Regionen har ikke oplysninger om
naturområdernes tilstand. På grund af afstanden
fra projektet til naturområderne vurderer
regionen, at projektet ikke vil påvirke
naturområderne væsentligt.
31

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

X

Projektet ligger i det åbne land, ca. 2,5 km
udenfor for nærmeste by Haderup og ca. 14 km
fra Holstebro.
Der er ca. 75 m fra det ansøgte areal til nærmeste
nabo, Viborgvej 318. Ifølge ansøgningen vil der
blive anlagt en jordvold langs skel til naboen for at
mindske evt. gener.
1 km nord for det ansøgte areal er der en større
vej, Viborgvej, som afgiver støj imellem 55-75 dB.
Udover den aktive råstofindvinding på det ansøgte
areal er der en råstofgrav 600 m N. De to
råstofgrave har fælles udkørsel til Viborgvej.
Regionen har ikke oplysninger om, at der er
fastsat miljøkvalitetsnormer for de nærliggende
boligområder.

32

Tænkes projektet etableret i et tæt
befolket område?

X

Projektet ligger i det åbne land, ca. 2,5 km
udenfor for nærmeste by Haderup og ca. 14 km
fra Holstebro.
Der er ca. 75 m fra det ansøgte areal til nærmeste
nabo, Viborgvej 318. Ifølge ansøgningen vil der
blive anlagt en jordvold langs skel til naboen for at
mindske evt. gener.
Ved råstofindvinding i det åbne land benyttes
støjgrænseværdifastsættelsen for "Områdetype

3", som er områder for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse. Grænseværdierne for
støjniveauet sættes derfor efter de vejledende
værdier for områdetype 3 i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra
virksomheder". Regionen vurderer, at kravet om
støj i dagtimerne på maks. 55 dB(A), kan
overholdes ved nærmeste beboelse.
33

Kan projektet påvirke historiske
landskabstræk?

X

Området har ikke særlige historiske
landskabstræk.

34

Kan projektet påvirke kulturelle
landskabstræk?

X

Området har ikke særlige kulturelle
landskabstræk.

35

Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

X

Der er et beskyttet sten- og jorddige på matr.nr.
1d Sønderhede, Sevel (skovplantagen) langs
matrikelskellet ved indvindingsområdets sydlige
afgrænsning.
Der er to fredede rundhøje med beskyttelseszoner
(100 m) umiddelbart SØ for det ansøgte areal.
Projektområdets afgrænsning medfører, at det
beskyttede dige og de beskyttede gravhøje ikke
bliver påvirket af projektet.
Omkring 125 m øst for det ansøgte areal er der et
kulturarvsareal.
Der er et ikke-fredet fortidsminde i den nordlige
del af indvindingsområdet, som indikerer, at der
er væsentlige fortidsminder i området.
Holstebro Kommune oplyser, at der er et
beskyttet dige langs grusvejen, som fører ind til
Bjørnkærvej 11 i øst-vestgående retning. Diget er
ikke registreret som beskyttet, men er indtegnet
på historiske kort og erkendelig i landskabet og
dermed beskyttet af museumsloven. Diget ligger

ikke i nærheden af projektområdets afgrænsning.
Holstebro Museum anbefaler en arkæologisk
forundersøgelse inden projektet igangsættes, da
området er rigt på fortidsminder og museet
vurderer, at der kan være stor risiko for
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
36

Kan projektet påvirke æstetiske
landskabstræk?

X

Området har ikke særlige æstetiske
landskabstræk.

37

Kan projektet påvirke geologiske
landskabstræk?

X

Det ansøgte område har ikke særlige geologiske
landskabstræk.
Skovplantagen umiddelbart syd for det ansøgte
areal er registreret som bevaringsværdigt
landskab.
Umiddelbart øst for det ansøgte område er der et
særligt værdifuldt landbrugsområde.
Skovplantagen og landbrugsområdet forventes
ikke at blive påvirket af det ansøgte projekt.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
38

39

Den forventede miljøpåvirknings
geografiske udstrækning i areal

Lokal. Det ansøgte areal udgør 24 ha.

Omfanget af personer der forventes
berørt af miljøpåvirkningen

Der er en fritliggende ejendom i nærheden af projektarealet (75 m V). Ejendommen
vil blive skærmet med en jordvold langs skel og af at råstofindvindingen foregår
under terræn.

Transport af råstofferne foregår fra det ansøgte område til Viborgvej eller til lagerog produktionspladsen på matr.nr. 88i og 88k Sønderhede, Sevel og derfra til
Viborgvej. Langs transportvejen findes to beboelser i en afstand af ca. 140-170 m til
vejen.

Kriterium

40

Ja

Ikke
væse
ntlig

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

Nej

X

Ikke
relevant

Bemærkninger

Projektet indebærer råstofindvinding i og som en
udvidelse af en aktiv grusgrav i et omfang
svarende til det hidtidige.
Projektet er placeret i det åbne land med jordbrug
og spredt bebyggelse.
Regionen forventer, at området ikke er sårbart
overfor den forventede miljøpåvirkning.

41

Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige enkeltvis?

X

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

X

Grænsen til Herning Kommune er 800 m fra det
ansøgte areal, hhv. mod Ø og S.

Projektet er en ansøgning om en 10-årig tilladelse
til råstofindvinding med daglig drift på hverdage
6-18 og lørdage 7-14. Gener i form af støj og støv
og trafikal belastning kan forekomme i driftstiden.
Regionen vurderer dog, at disse påvirkninger er
forventelige ift. områdets status som
graveområde i Råstofplan 2016 for Region
Midtjylland.

47

Er påvirkningen af miljøet varig?

X

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. Arealet
efterbehandles til landbrugsmæssig drift i lighed
med den tidligere anvendelse inden
råstofindvinding.

48

Er påvirkningen af miljøet hyppig?

X

X

Projektet er en ansøgning om en 10-årig tilladelse
til råstofindvinding med daglig drift på hverdage
6-18 og lørdage 7-14, hvor der foregår indvinding,
sortering, læsning og transport af råstoffer. Gener
i form af støj og støv og trafikal belastning kan
forekomme i driftstiden.

49

Er påvirkningen af miljøet reversibel?

X

Råstofgravning er en irreversibel proces.

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 støjvold mod
naboskellet og en afgrænset driftstid.
Støvpåvirkning begrænses med vanding efter
behov og indkapsling af støvende processer.

Konklusion
Ja

Nej

Bemærkninger

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?

X

Projektet er en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i og
som en udvidelse af en aktiv grusgrav. Det ansøgte projekt er
uændret ift. den nuværende drift mht. areal, forventet
produktion m.m.
Råstofindvindingen kan give anledning til gener i form af støj
og støv. Ifølge ansøgningen vil evt. støjgener blive begrænset
med etablering af en jordvold mod nærmeste nabo. Evt.
støvgener begrænses med vanding og indkapsling af støvende
processer. Regionen vurderer, at projektet kan overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og støv.
Projektarealet støder op til en fredskov, et beskyttet sten- og
jorddige og to beskyttelseszoner omkring gravehøje. Så længe
projektarealets afgrænsning, herunder fastsatte
sikkerhedsafstande, opretholdes vil de beskyttede områder
ikke blive påvirket.
Der graves ikke under grundvandsspejlet. Regionen forventer
derfor, at projektet ikke vil påvirke grundvandet.
Regionen vurderer, at den landskabelige påvirkning vil blive
tilfredsstillende håndteret med den foreslåede grave- og
efterbehandlingsplan.
Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af
placering eller karakter vil give anledning til væsentlige
påvirkninger af miljøet. Den ansøgte råstofindvinding er
således ikke omfattet af miljøvurderingspligt om udarbejdelse
af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 08-09-2020

Sagsbehandler: Nanna Renee Lauridsen

Side 1/6

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. råstoftilladelse, 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

Det åbne land

55 dB(a)

Mandag til fredag kl.
18.00 – 22:00.
Lørdag kl.
14:00 – 22:00.
Søn- og helligdag kl.
07:00 – 22:00
45dB(a)

Alle dage
kl:22:00-07:00

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.

