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Horsens Kommune

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Projektet berører følgende kommune eller kommuner
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den
eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse
X

X

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Råstofindvinding fra åbne brud, pkt. 2a

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Angiv punktet på bilag 1:

Ja

Forholdet til VVM reglerne

Nej

1: 20.000 og 1:5.000 vedlagt som hhv. bilag 3 og 4

Vedlagt som bilag 2

camilla.graesborg@sweco.dk

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og
projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Oversigtskort i målestok 1:50.000

Råstofindvinding på den vestlige del af matr.nr. 30b Nim By Nim

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

niels.fosgrau@colas.dk

Tekst

Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA – Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1184 af 6. november 2014)
VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Håndtering af regnvand i anlægsperioden

Spildevand – mængde og type i anlægsperioden

Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Vand- mængde i anlægsperioden

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden

Projektets maksimale bygningshøjde i m

Juni 2020-juni2030

Max. 120.000 m3 vaskevand udledes til sø, se kortbilag 3. Der er ingen øvrig processpildevand
Nedsivning direkte på arealet

120.000 m3
Spildolie, ca. 1500 l, bortskaffes til godkendt modtager

Indvinding årligt af ca. 300.000 m3 sand, sten og grus, heraf ca. 185.000 m3 u. vandspejl

0
0

Projektets samlede bygningsmasse i m3

Projektets nye befæstede areal i m2

0
0

Ca. 4,5 ha

Nej, der indvindes højst 5 m under grundvandsspejl

Ingen bygninger eller befæstede arealer

Projektets bebyggede areal i m2

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og
i givet fald hvor meget i m

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2

Råstofindvinding på ca. 4,5 ha

Matr. Nr. 30b, Nim By, Nim, ejer er Vagn Aage Bach, Sletkærvej 20, 8740 Brædstrup
Bilag 1

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives
navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav

2. Arealanvendelse efter projektets realisering

Tekst

Projektets karakteristika

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.

12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner

X

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/
X

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10

Der foreligger allerede vandindvindingstilladelse på 120.000 m3/år til råstofindvinding. Tilladelsen er gældende til 2027.

Tekst

9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår

X

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse
+af+listevirksomheder/Branchebilag/

Nej

X

Ja

Max. 120.000 m3 vaskevand
nedsivning

Spildolie ~1500 l

Projektet vedr. råstofindvinding og der indvindes årligt ca. 300.000 m3 sorterede sand, sten og grus

Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning

Projektets karakteristika

Håndtering af regnvand:

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:

Spildevand til renseanlæg:

Andet affald:

Farligt affald:

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:

Vand – mængde i driftsfasen

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i
driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen

Projektets karakteristika

-

I driftsfasen

I anlægsperioden

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor

X

XX

X

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fr
a_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Ve
jledninger_og_bekendtgoerelser.htm

X

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor

X

X

Der vandes efter behov

Der er ingen procesafkast fra råstofindvinding. Der er diffus emission fra gravemateriel

Når råstofindvindingen er afsluttet, vedrører støj fra matriklen alm. landbrugsdrift.

Overjord udlægges som støjvold mod naboer

Ekstern støj for virksomheder. Miljøstyrelsen, Vejl. Nr. 5/1984
X

Tekst

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejlednin
ger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm

Nej

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Ja

13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner

Projektets karakteristika

- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/

-

I driftsfasen

I anlægsperioden

-

I driftsfasen

I anlægsperioden

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html

Projektets placering

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr.
1666 af 14. december 2006
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011

-

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.

-

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener

Projektets karakteristika

Ja

Ja

X

X

X

X

X

Nej

X

X

X

Nej

Området er udlagt som råstofområde, og indvindingen er således en udnyttelse af den reserverede råstofressource.

Arealet ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer

Arealet ikke omfattet af lokalplan

Tekst

I vinterperioder vil der være lys på maskinerne, men vil ikke pege direkte på omkringliggende beboelser

Tekst

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening –
jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/

bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396
samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og

25. august 2010

X

X

X

4 km. Bygholm Ådal. Habitatområde H236

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) –
jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde
kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af

Ca. 2,3 km. Tamdrup kirke

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område –
jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Sandsynligvis padder og vandsalamander. Vurderes ikke at blive påvirket pga. afstand.

Tekst

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

X

Nej

300 m. Beskyttede søer mod syd

X

Ja

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en
rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

29. Forudsætter projektet rydning af skov:
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

Projektets placering

