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Screeningsafgørelse vedr. råstofindvinding under
grundvandsspejlet på matr.nr. 49, 51 og 52 Fovsing By,
Fovsing i Struer Kommune
På baggrund af jeres ansøgning af 4. juli 2019 samt uddybende
oplysninger af 2. juli 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 under
grundvandsspejlet fra et åbent brud på et ca. 23 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 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 projekt er miljøvurderingspligtigt. Ved screeningen
er projektets karakteristika og placering samt karakteren af den
potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet. Screeningen er
vedlagt som bilag.
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
Screeningen af den ansøgte råstofindvinding viser, at projektet kan
give anledning til følgende miljøpåvirkninger:
 støvgener
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støjgener
påvirkning af grundvand
påvirkning af beskyttet sten- og jorddige
påvirkning af fredskov

Region Midtjylland vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give
anledning til væsentlige støv- og støjgener, hverken isoleret set eller i
kombination med den igangværende råstofindvinding på arealet, da
støj og støv begrænses med vilkår i den gældende råstoftilladelse, og
da det ansøgte projekt kan gennemføres med de maskiner, der i
forvejen anvendes i råstofgraven.
Regionen vurderer, at den midlertidige grundvandssænkning, som
kan følge af indvinding under grundvandsspejlet, ikke vil udgøre en
væsentlig miljøpåvirkning, da udstrækningen er lokal og kortvarig.
Påvirkning af det beskyttede dige og fredskoven undgås ved at der i
den gældende råstoftilladelse er stillet vilkår om afstand til det
beskyttede dige, som omkranser og beskytter fredskoven. Desuden
vurderer regionen, at fredskoven ikke vil blive påvirket af den
midlertidige grundvandssænkning, da udstrækningen er lokal og
kortvarig, og da der ikke efterlades en permanent sø på de afgravede
areal.
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 (se
bilag).
Projektbeskrivelse
Det ansøgte projekt indebærer indvinding af op til 30.000 m3
råstoffer (støbesand) årligt under grundvandsspejlet i en aktiv
råstofgrav på ejendommen matr.nr. 49, 51 og 52 Fovsing By,
Fovsing, Klosterhedevej 59A, 7600 Struer i Struer Kommune. Sandet
indvindes ved at åbne et lille hul (ca. 50x50 meter) med 8 meters
dybde, udgrave støbesandet, og efterfylde med andet overskudssand
fra grusgraven. På den måde vil der være en lille sø, der løbende
flytter sig hen over gravearealet. Indvindingen forventes at foregå
frem til råstoftilladelsens udløb, den 26. maj 2026.
På arealet er der en aktiv tilladelse til råstofindvinding over
grundvandsspejlet på 100.000 m3 sand, sten og grus pr. år. Der er
også tilladelse til indvinding af 5.000 m3 vand pr. år til vådsortering
af råstoffer samt nedsivning af vaskevand. Den samlede
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indvindingsmængde for grusgraven stiger fra 100.000 m3 til 130.000
m3 råstoffer pr. år, uden tilføjelse af yderligere maskinel.
Efter afsluttet råstofindvinding (både over og under grundvandsspejl)
vil arealet blive efterbehandling til natur og/eller ekstensiv
jordbrugsdrift uden brug af gødning og sprøjtemidler.
Høring over udkast til afgørelse
Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen vurderet at
Struer Kommune, Lemvig Kommune og Miljøstyrelsen er berørte
myndigheder ved det ansøgte projekt.
Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte
projekt samt regionens udkast til screeningsafgørelse i høring ved
berørte myndigheder og sagens parter i perioden 4. august 2020 til
1. september 2020.
Regionen har modtaget høringssvar fra Lemvig Kommune, Struer
Kommune, Miljøstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
(ejer af naboejendom).
Lemvig Kommune, Miljøstyrelsen og Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse tilkendegiver, at de ikke har bemærkninger til
screeningsafgørelsen.
Struer Kommune, 18. august 2020
Struer Kommune har følgende bemærkninger til revisionen af
efterbehandlingsplanen.
I henhold til kommuneplanen, så ligger Fovsing råstofgrav udpeget
som "potentielt naturområde" i Grønt Danmarkskort.
Retningslinjer herfor er disse:
"Råstofgrave udpeges som potentielle naturområder. Der er efter
endt gravning et stort potentiale for at skabe ny natur i disse
områder, og dette potentiale søges optimeret i forbindelse med
efterbehandlingen. Udpegningen er ikke til hinder for den fulde
udnyttelse af råstofferne."
"Arealer, der er udpeget som potentielle økologiske forbindelseslinjer
eller potentielle naturområder, skal, som udgangspunkt, friholdes for
byggeri, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer
muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere
sammenhænge mellem eksisterende naturområder."
Struer Kommune foreslår at regionen sletter muligheden for ekstensiv
jordbrugsdrift. Således der kun står at det skal
efterlades/efterbehandles til natur.
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Pkt.15 fra regionens udkast til miljøvurdering:
"Naturbeskyttelsesinteresser" skal ændres til naturområde.
Administrationen mener ikke at regionens vurdering holder ift. At der
godt kan laves ekstensiv jordbrugsdrift ift. Grønt Danmarkskort
efterfølgende.
Struer Kommune foreslår at området skal efterlades til natur.
Regionens bemærkninger
Regionen har rettet screeningsskemaets pkt. 15 iht. Struer
Kommunes bemærkninger, undtagen efterbehandlingsformålet.
Regionen vurderer, at der ikke er grundlag for at ændre
efterbehandlingsformålet fra natur og/eller ekstensiv jordbrugsdrift til
udelukkende naturformål i forbindelse med den ansøgte
vilkårsændring. Regionen vil dog opfordre indvinder og lodsejer til at
imødekomme kommunens forslag.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort torsdag den 10. september 2020 på
Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf.
miljøvurderingslovens kap. 18.
Klagen skal indgives inden torsdag den 8. oktober 2020.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region
Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender
Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via
klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den
uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for
at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
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Rettidig klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen,
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.
Venlig hilsen

Nanna Renee Lauridsen

Bilag
Region Midtjyllands screeningsskema af 10. september 2020

Orientering
Afgørelsen inkl. bilag er dags dato sendt til følgende:
 Struer Kommune, struer@struer.dk
 Lemvig Kommune, lemvig@lemvig.dk
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Ejer af Klosterhedevej 59A, 7600 Struer
 Ejer af Klosterhedevej 61, 7600 Struer
 Ejer af Klosterhedevej 62, 7600 Struer
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk
 NST Vestjylland, vjy@nst.dk
 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, fes@mil.dk

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

Indvinding af op til 30.000 m3 råstoffer (støbesand) årligt under grundvandsspejlet i
en aktiv råstofgrav.
Sandet indvindes ved at åbne et lille hul (ca. 50x50 meter) med 8 meters dybde,
udgrave støbesandet, og efterfylde med andet overskudssand fra grusgraven. På
den måde vil der være en lille sø, der løbende flytter sig hen over gravearealet.
Den samlede indvindingsmængde for grusgraven stiger fra 100.000 m3 til 130.000
m3 råstoffer pr. år.
Indvindingen forventes at foregå frem til råstoftilladelsens udløb, 26. maj 2026.
Der sker ingen oppumpning af vand i forbindelse med indvindingen af støbesand.
Efter afsluttet råstofindvinding (både over og under grundvandsspejl) vil arealet
blive efterbehandlet til natur og/eller ekstensiv jordbrugsdrift uden brug af gødning
og sprøjtemidler.

Projektets placering og arealbehov i ha

Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet vil foregå i en grusgrav på ca. 23
ha.
Arealet er beliggende i det udlagte graveområde Fousing i Råstofplan 2016 for
Region Midtjylland.
Grusgraven ligger på ejendommen matr.nr. 49, 51 og 52 Fovsing By, Fovsing,
Klosterhedevej 59A, 7600 Struer i Struer Kommune.

Oversigtskort

indvinding under grundvandsspejl, og matrikelskel (pink linjer) på baggrund af
luftfoto fra 2019.
Projektets behov for råstoffer – type og
mængde i anlægs- og driftsfasen

0 m3. Overskudssand fra den øvrige råstofindvinding i grusgraven anvendes til at
fylde hullet til indvinding under grundvandsspejl op.

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

0

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

0

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)?

Nej

Bemærkninger

Aage Skaderis, Klosterhedevej 59B, 7600 Struer
X

Området er udlagt som råstofgraveområde Fousing i Råstofplan 2016
for Region Midtjylland.
På arealet er der en aktiv tilladelse til råstofindvinding over
grundvandsspejlet på 100.000 m3 sand, sten og grus pr. år. Der er
også tilladelse til indvinding af 5.000 m3 vand pr. år til vådsortering af
råstoffer samt nedsivning af vaskevand.
Regionen vurderer, at de ovennævnte projekter sammen med det
ansøgte ikke udgør en væsentlig påvirkning af miljøet.

3

Forudsætter projektet etablering af
yderligere vandforsyningskapacitet?

X

4

Kræver bortskaffelse af affald og
spildevand ændringer af bestående

X

ordninger?
5

Overskrides de vejledende grænseværdier
for støj?

X

Indvinding under grundvandsspejlet vil ikke kræve en udvidelse af
maskiner og anlæg i råstofgraven. Den årlige indvindingsmængde vil
stige med 30.000 m3 svarende til ca. 6 lastbiler pr. dag. Regionen
vurderer, at den øgede indvindingsmængde ikke vil forårsage
væsentlige støjgener, og at den aktive råstofindvinding samlet set kan
overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.
I den aktive råstoftilladelse er der stillet vilkår om støj, som fortsat
overholdes.

6

Vil anlægget give anledning til
vibrationsgener?

X

7

Vil anlægget give anledning til støvgener?

X

Råstofindvinding under grundvandsspejl forventes ikke at give
anledning til støvgener, men efterfølgende sortering/oparbejdning og
transport af råstofferne kan medføre støvgener ved de nærmeste
naboer.
Støvgener fra råstofgraven kan mindskes, fx ved vanding af interne
veje og materiale bunker.
I den aktive råstoftilladelse er der stillet vilkår om støv, som fortsat
overholdes.

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

Det ansøgte område ligger i område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) samt i indvindingsopland til Kobbelhøje Vandværk. En mindre
del af det ansøgte areal ligger i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)
og indsatsområde. Der findes to vandindvindingsboringer i nærheden af
arealet, hhv. til grusvask (indenfor ansøgte areal) og enkeltindvinding
(DGUnr. 63.374, ca. 200 m nord for arealet). Ro-vandstand findes
omkring kote 19-21 m o. DNN ifølge de nærmeste boringer, svarende
til ca. 15-19 meter under oprindeligt terræn (i kote 36-38 m).
Risiko for grundvandet består i risiko for spild og lækage af drivmidler
og hydraulikolie ved påkørsler, uheld mv. Evt. lækage og spild vil typisk
ske under drift og dermed blive opdaget og afbødet hurtigt, hvilket
betyder, at sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er lille.
Der er stillet vilkår i den aktive råstoftilladelse om forebyggelse af jordog grundvandsforurening, som fortsat overholdes.
Som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet kan der
forekomme midlertidig grundvandssænkning i området.
Struer Kommune har den 7. august 2019 givet tilladelse efter
vandforsyningsloven til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet
og vurderet, at projektet ikke vil påvirke det omkringliggende miljø
væsentligt.
Efter endt råstofindvinding vil arealet blive efterbehandlet til
naturformål og/eller ekstensiv jordbrugsdrift uden brug af gødning og
sprøjtemidler.
Regionen vurderer på baggrund af ovenstående, at projektet ikke vil
udgøre en risiko for vandforurening.

Projektets placering
Kriterium
13

Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

Ja

Nej

Bemærkninger

X

Arealet er udlagt som råstofgraveområde Fousing i Råstofplan 2016 for
Region Midtjylland og benyttes i dag til råstofindvinding.
Arealet forventes efterbehandlet til naturformål og/eller ekstensiv

jordbrugsdrift efter endt råstofindvinding.
14

Forudsætter projektet ændring af en
eksisterende lokalplan for området?

X

15

Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

X

I Kommuneplan 2020 for Struer Kommune er området udlagt til:
- skovrejsningsområde – skovrejsning uønsket
- potentielt naturområde
- kulturhistorisk bevaringsværdi – gammelt dige (i vestligt hjørne)
- større sammenhængende landskab
- skovbyggelinje (delvist)
Regionen vurderer, at projektet ikke udgør en hindring for kommunens
udpegninger. Da arealet forventes efterbehandlet til naturformål
og/eller ekstensiv drift, vurderer regionen at det hænger godt sammen
med udpegningen til potentielt naturområde, fordi det efterbehandlede
areal ikke vil blive tilført gødning og sprøjtemidler og dermed fremmer
et næringsfattigt miljø.

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

Området er udlagt til råstofgraveområde, hvori der i
planlægningsprocessen er taget højde for at udpege områder med
egnede kvaliteter af sand, sten og grus.
Områdets råstoffer vil blive indvundet i forbindelse med projektet. De
indvundne råstoffer vil ikke blive regenereret i området.
Indvinding under grundvandsspejlet vil sikre en fuld udnyttelse af
råstofforekomsten på det pågældende areal, hvilket er i samfundets
interesse.

18

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

X

Råstofgravningen vil hverken i driftsfasen eller efter endt
råstofindvinding være en hindring for anvendelse af områdets
grundvand. Se også pkt. 12.

19

Indebærer projektet en mulig påvirkning af
sårbare vådområder?

X

De nærmeste vådområder er et vandløb (Bredkær Bæk), søer og mose,
som ligger ca. 170 meter øst for indvindingsområdet samt en sø og
mose ca. 150 meter syd for indvindingsområdet, som alle er beskyttet
af naturbeskyttelseslovens § 3.
Regionen vurderer, at projektet ikke vil påvirke vådområderne
væsentligt pga. afstanden dertil og fordi en evt. midlertidig
grundvandssænkning vil være kortvarig og lokal.

20

Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

X

21

Forudsætter projektet rydning af skov?

X

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

Der er fredskov (Klosterhede Plantage) i umiddelbar nærhed af
indvindingsområdet. Skovene forventes ikke at blive påvirket
væsentligt i forbindelse med projektet.

De nærmeste nationalt beskyttede eller fredede områder er fredskov
(vest, syd og nord for projektarealet), vandløb, søer og moser (150170 m syd og vest), et overdrev (130 m vest). Fredskovsarealet i vest
er omkranset af et beskyttet sten- og jorddige, som løber langs den
vestlige afgrænsning af indvindingsområdet. I den gældende
råstoftilladelse er der stillet vilkår om afstand til det beskyttede dige.
Regionen vurderer, at projektet ikke vil påvirke områderne væsentligt.

25

Kan projektet påvirke registrerede,
beskyttede eller fredede områder

X

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 224, Flynder Å og heder i
Klosterhede Plantage (H224 og F115), som ligger ca. 3 km mod vest.

internationalt (Natura 2000)?

Regionen vurderer, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Natura 2000området pga. projektets lokale karakter.

26

Forventes området at rumme beskyttede
arter efter bilag IV?

X

Ifølge opslag den 2. juli 2020 er der ikke registreret bilag IV-arter i eller
nær projektarealet.

27

Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

X

Ifølge opslag den 2. juli 2020 er der ikke registreret rødlistearter i eller
nær projektarealet.

28

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

X

Nærmeste område med overfladevand, hvor der er fastsat
miljøkvalitetsnormer, er Bredkær Bæk, som ligger ca. 230 meter øst for
projektarealet. Vandløbet er i ringe økologisk tilstand med mål om god
økologisk tilstand. Regionen vurderer, at projektet ikke vil påvirke
vandløbet væsentligt pga. projektets lokale karakter.

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

33

Kan projektet påvirke historiske
landskabstræk?

X

34

Kan projektet påvirke kulturelle
landskabstræk?

X

Projektarealet ligger i det åbne land, ca. 500 meter fra nærmeste by,
Fousing Kirkeby. Der findes 5 beboelsesejendomme mellem 90-200
meter fra projektarealet.

Projektarealet ligger i et større sammenhængende landskab, hvor
indsatser for at styrke natur, landskab og friluftsliv skal prioriteres højt,
ifølge Kommuneplan 2020 for Struer Kommune. Regionen vurderer, at

projektet ikke vil påvirke områdets udpegning, da der er tale om et
tillæg til et eksisterende projekt.
35

Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

X

36

Kan projektet påvirke æstetiske
landskabstræk?

X

37

Kan projektet påvirke geologiske
landskabstræk?

X

Der findes to ikke-fredede fortidsminder hhv. indenfor og i udkanten af
projektarealet. Ifølge museumsloven er der pligt til at standse
indvindingen, hvis der opdages arkæologiske fund undervejs. Der løber
et beskyttet sten- og jorddige langs den vestlige afgrænsning af
indvindingsområdet. I den gældende råstoftilladelse er der stillet vilkår
om afstand til det beskyttede dige. Regionen vurderer derfor, at
projektet ikke vil påvirke områdets arkæologiske værdier.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
38

Den forventede miljøpåvirknings
geografiske udstrækning i areal

Lokal, svarende til indvindingsområdets areal (ca. 23 ha). Lastbilkørsel til
transport/videresalg af de indvundne råstoffer kan påvirke i et større område.

39

Omfanget af personer der forventes
berørt af miljøpåvirkningen

Der er 5 fritliggende ejendomme indenfor en afstand af ca. 200 meter fra
indvindingsområdet.

Kriterium

Ja

Nej

Bemærkninger
Projektet vil foregå i en aktiv grusgrav i det åbne land.

40

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

X

41

Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige enkeltvis?

X

42

Forventes miljøpåvirkningerne at

X

kunne være væsentlige samlet?
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

Der er sandsynlighed for støj- og støvgener ved oparbejdning og transport af
råstoffer indvundet i det ansøgte projekt. Generne mindskes dog med de
vilkår, der allerede er gældende for den aktive grusgrav.

47

Er påvirkningen af miljøet varig?

X

Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt være begrænset til den samlede
tidsperiode for indvinding af områdets råstoffer.

48

Er påvirkningen af miljøet hyppig?

X

Indenfor grusgravens driftstid kan påvirkning med støj og støv forekomme.

49

Er påvirkningen af miljøet
reversibel?

X

Indvinding af råstoffer er en ikke-reversibel proces.

50

Er der andre kumulative forhold?

X

51

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

X

Regionen forventer at miljøpåvirkningen vil være lokal, dvs. svarende til
projektarealet. Hvis projektet påvirker miljøet i et større omfang, kan det
række ud over Struer Kommune, da kommunegrænsen til Lemvig Kommune
løber langs indvindingsområdets vestlige afgrænsning.

Vilkår for støj, støv, grundvandsbeskyttelse og afstand til beskyttet dige, som
er stillet i den gældende tilladelse til råstofindvinding på arealet, følges fortsat.

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?

Nej

Bemærkninger

X

Samlet set vurderes det, at projektet hverken på
baggrund af placering eller karakter vil give
anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet.

Regionen vurderer dermed, at den ansøgte
indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet
ikke er underlagt krav om miljøvurdering.
Dato: 10. september 2020
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