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Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr. nr.
26d, 26q, 122i, 34n Fur Præstegaard Skive Kommune.
På baggrund af jeres ansøgning af 24.04.2020 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 Råstofloven 1.
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 har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering
ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag
1).
Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående, at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen.
Høring og begrundelse
Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte
i høring ved berørte myndigheder. Oplysninger fra høringen fremgår
af screeningsskemaet.
Region Midtjyllands særlige vurderinger og begrundelse fremgår
ligeledes af screeningsskemaet.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort mandag den 11. januar 2021, på
Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020
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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 mandag den 8. februar
2021.
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 nmkn.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
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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

Pernille Poulsen

Bilag
1. VVM-screening
2. VVM-ansøgning med 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

Side 3

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017
Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Råstofgrav - Indvinding af ca. 5.000-10.000m3 moler per år på 6 ha.
Efterbehandling til naturformål.
Indvindingen vil foregå min. 1 meter over grundvandsspejlet.
Der vil kun blive indvundet og læsset på lastbiler inden for indvindingsområdet.
Vejadgang via eksisterende vej – midlertidig anlagt mark-/råstofvej til fabrik
(Blegagervej 3, 7884 Fur) via Bette Jenses vej

Projektets placering og arealbehov i ha

Ca. 6 hektar
Råstofplan 2016 graveområde "Midtøen"
Matr.nr. 26d, 26q, 122i og 34n Fur Præstegård, Fur.
Emmelstenvej, 7884 Fur (matr.nr. 26d)
Langstedvej, 7884 Fur (matr.nr. 26q, 122i og 34n)

Oversigtskort

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

Årligt forbrug af liter dieselolie vides ikke.

Projektets behov for vand – kvalitet og
mængde i anlægsfasen og driftsfasen

Der vil ikke være behov for vand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

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

Selve indvindingen forventes ikke at generer affald. Det affald der måtte blive ved
service af maskiner og fra mandskab håndteres uden for indvindingsområdet på
Blegagervej 3, 7884 Fur.

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

Intet

Kriterie

1

Er der andre ejere end bygherre?

2

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

Ja

Ikke
væse
ntlig

Nej

x
X

Ikke
relevant

Bemærkninger

Ejer: Skamol A/S CVR 4133715 – Sletvej 2C 8310
Tranbjerg J
Området er udlagt som råstofgraveområde
"Midtøen" i Råstofplan 2016 for Region
Midtjylland.
Omkring 200 meter øst for det ansøgte område
findes 2 andre graveområder der tilsammen er
omkring 21 ha. I det ene områder indvinder
Imerys og i det andet Skamol.
Alle 3 områder hører under graveområde
"Midtøen", hvor der har været råstofindvinding i
en længere årrække. Når et gravefelt er
færdiggravet efterbehandles det videst muligt og
gravningen påbegyndes på et nyt område.
Området der søges indvindingstilladelse på
benyttes i dag som råstofgrav.
Regionen vurderer derfor ikke at påvirkningen af
miljøet vil være større end hidtil.

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.
Det affald der måtte blive ved service af maskiner
og fra mandskab håndteres uden for
indvindingsområdet på Blegagervej 3, 7884 Fur.

5

Overskrides de vejledende
grænseværdier for støj?

x

Det er oplyst, at der påtænkes benyttet 1-2
gravemaskiner, 1-2 lastbiler, 1-2 gummigeder og
en traktor.
Der vil være lastbiltransport af materialer væk fra
lergraven og til Blegagervej 3, 7884 Fur.
Der ansøges om driftstider fra kl. 06-15 på
hverdage.
Støjen vurderes at kunne overholde støjkrav
fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984
”ekstern støj fra virksomheder” mv.
Ud fra erfaringer fra andre lignende råstofgrave
vurderes det, at vilkåret om støj i dag- og
nattimerne på henholdsvis 55 og 40 dB(A), kan
overholdes ved nærmeste beboelse, der ligger ca.
400 meter fra indvindingsområdet, samt ved en
ejendommen hvor Naturstyrelsen har
undervisningslokaler ca. 300 meter fra
indvindingsområdet. Det forventes at støjgrænsen
kan overholdes på grund af aktivitetsniveauet, de
maskiner der anvendes, afstanden til
ejendommene og at gravefronten danner støjvold.

6

Vil anlægget give anledning til
vibrationsgener?

x

7

Vil anlægget give anledning til
støvgener?

x

Anlægget forventes ikke at give anledning til
væsentlige støvgener, ud fra det beskrevne
aktivitetsniveau, og afstanden til de nærmeste
ejendomme.
Transporten af moler fra indvindingsområdet vil
generere støv på grusvejene fra molergraven til
Skamols Fabrik. Der vil blive støvdæmpet på
jord/grusveje med CaCl-opløsning.

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

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

Grundvand:
Det sydøstlige hjørne af indvindingsområdet ligger
i OSD og NFI. Den resterende del ligger i OD.

Arealet er ikke indvindingsopland.
Potentialelinjerne falder fra øst mod vest igennem
indvindingsområdet.
Der graves ikke under grundvandsspejlet.
Der er ca. 500 meter til nærmeste
drikkevandsboring.
Mens området udgraves består risikoen for
grundvandet i risikoen for spild og lækage af
drivmidler og hydraulikolie ved påkørsel, uheld
mv. Sandsynligheden for lækage og spild er lille
da evt. spild vil ske under drift og vil blive opdaget
umiddelbart, hvilket betyder, at sandsynligheden
for påvirkning af grundvandet er lille.
Hertil kommer at gravemaskinerne tankes op i
molergraven ved at pumpe brændstof fra
gummigeden til tanken på gravemaskinen. Der
findes altså ingen tank inden for
indvindingsområdet. Gummigeden og traktoren

tankes ved Skamol Fur fabrikken, som er placeret
uden for indvindingsområdet. Lastbiler lejes og
tankes ved udlejningsfirmaet.
Området efterbehandles til naturformål hvilket vil
være positivt for den fremtidige beskyttelsen af
grundvandet.
Overfaldevand:
Der findes en mose umiddelbart sydvest for
indvindingsområdet.
Da der ikke graves under grundvandsspejlet
forventes det ikke at vandstanden i mosen
berøres her af.
Indvindingsområdet udvides ikke i forhold til hvad
det er i dag, hvorfor afstrømningsarealet til mosen
ikke ændres i forhold til hvad det er i dag.
Der findes ligeledes et vandløb - Vandløb
Rødstenvej der ligger ca. 250 meter fra
indvindingsområdet. Vandløbet forventes ikke at
blive påvirkeret af indvindingen på grund af
afstanden her til.

Projektets placering
Kriterie

Ja

Ikke
væse
ntlig

Nej

Ikke
relevant

Bemærkninger

13

Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

x

Arealet er udlagt som råstofgraveområde
(Midtøen) i Råstofplan 2016 for Region
Midtjylland.
Der planlægges efterbehandlet til naturformål.
Arealet benyttes i dag til råstofgrav – moler.

14

Forudsætter projektet ændring af en
eksisterende lokalplan for området?

x

15

Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

x

16

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

x

17

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

18

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

x

Se punkt 12.

19

Indebærer projektet en mulig
påvirkning af sårbare vådområder?

x

Se punkt 12.

20

Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

x

x

Området er udlagt til råstofgraveområde, i
planlægningsprocessen er der taget højde for at
udpege områder med egnede kvaliteter af moler.
De indvundne råstoffer vil ikke blive regenereret i
området.

Indvindingsområdet ligger 750 m fra kysten og
dermed i kystnærhedszonens beskyttelseslinje.
Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men
en planlægningszone. Da råstofindvinding er en
midlertidig virksomhed vurderes det ikke den

hindrer en fremtidig planlægning i forbindelse med
kysten
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

Projektet vil ikke hindre etableringen af reservater
eller naturparker i fremtiden.

Mod vest støder indvindingsområdet op mod
overdrev, og ligger ca. 20 meter fra en mose.
Vedr. mosen se punkt 12.
Indvindingsområdet udvides ikke i forhold til dets
nuværende afgræsning. Derfor forventes det ikke
at der vil ske påvirkning af §3 områderne mod
vest. Den primære graveaktivitet vil ske i den
østlige del af indvindingsområdet længst væk fra
§3 området.

25

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

x

Habitatområde:
Nærmeste Natura 2000 habitatområde er nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg som ligger
ca. 3,6 Km væk. Udpegningsgrundlag:

Fuglebeskyttelsesområde:
Nærmeste Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde
er nr. 12 - Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og
Skarregage som ligger ca. 3,6 Km væk.
Udpegningsgrundlag:

Det vurderes, at der ikke vil ske nogen påvirkning
af Natura 2000 områderne, pga. afstanden hertil.
26

Forventes området at rumme
beskyttede arter efter bilag IV?

x

I den del af indvindingsområdet hvor der graves
på nuværende tidspunkt forventes det ikke at der
lever beskyttede bilag 4 arter. Der er ikke

registreret fund af bilag 4 arter.
I det sydøstlige hjørne af indvindingsområdet,
hvor der ikke tidligere er gravet blev der i 2015
foretaget en artsovervågning vedr. markfirben.
Der blev på dette tidspunkt ikke fundet nogen
individer.
27

Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

x

Inden for indvindingsområdet er der ikke
registreret fund af rødlistearter.

28

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

x

Det nærmeste område med overfaldevand hvor
der er fastsat miljøkvalitetsnormer er Vandløb
Rødstenvej der ligger ca. 250 meter fra
indvindingsområdet. Vandløbet forventes ikke at
blive påvirkeret af indvindingen på grund af
afstanden hertil.

29

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

x

For den sydlige del af indvindingsområdet
vurderer Miljøstyrelsen at grundvandskvaliteten er
god. Miljømålet er at dette skal fortsætte.
For den nordlige del af indvindingsområdet
vurdere Miljøstyrelsen at grundvandskvaliteten er
ringe ift. kemisk tilstand og god ift. kvantitet.
Miljømålet er at den kemiske tilstand skal blive
god. Målet er dog udskudt til efter 2021
Som beskrevet under punkt 12 forventes
anlægget ikke at påvirke grundvandet.

30

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

x

Anlægget vurderes ikke at påvirke
miljøkvalitetsnormer for natur. Nærmeste
naturområder ligger umiddelbart vest for
indvindingsområdet og er overdrev og mose.

31

Kan projektet påvirke områder, hvor
fastsatte miljøkvalitetsnormer for

x

Anlægget vurderes ikke at påvirke
miljøkvalitetsnormer for boligområder. Nærmeste

boligområder (støj/lys og luft) allerede
er overskredet?

boligområde er Debel by der ligger ca. 1 km fra
indvindingsområdet.

32

Tænkes projektet etableret i et tæt
befolket område?

x

33

Kan projektet påvirke historiske
landskabstræk?

x

34

Kan projektet påvirke kulturelle
landskabstræk?

x

Anlægget ligger i det åbne land, ca. 1 km udenfor
for nærmeste by Debel og ca. 600 meter fra et
sommerhusområde nordvest for
indvindingsområdet.

Det ansøgte areal ligger i et areal med værdifuldt
kulturmiljø som bl.a. er beskrevet som områdets
molerværker og molergrave. Molergraven
forventes derfor ikke at påvirke de kulturelle
landskabstræk negativt.
Det areal der ansøges på er en aktiv molergrav
hvorfor landskabet her allerede er præget af
indvindingen.

35

Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

x

I den del af indvindingsområdet der er udgravet
vil der ikke ske påvirkning af arkæologiske
værdier eller landskabstræk.
For de dele af indvindingsområdet der endnu ikke
er berørt, må det forventes at der kan findes
objekter af arkæologisk værdi.

36

Kan projektet påvirke æstetiske
landskabstræk?

x

Arealet ligger i et område der i kommuneplanen er
udpeget som bevaringsværdige landskaber.
Indgreb der ændrer arealernes landskabskarakter,
må kun finde sted, hvis det samlede resultat
forbedrer mulighederne for almenheden til at
opleve landskabet. Arealet benyttes i dag til
råstofgrav og vil efter molerindvindingen blive
efterbehandlet til naturformål. Der er en samlet
efterbehandlingsplan for indvindingsområderne

inden for planområdet "midtøen".

37

Kan projektet påvirke geologiske
landskabstræk?

x

Indvindingsområdet ligger indenfor et område af
specifik geologisk interesse.
Efterbehandlingsplanen bekskriver hvordan de
stejle skråner i molergravene bevares.
Det areal der ansøges på er en aktiv molergrav
hvorfor landskabet her allerede er præget af
indvindingen.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
38

Den forventede miljøpåvirknings
geografiske udstrækning i areal

Lokal. Lastbilkørsel fra graven kan påvirke indtil transporten når til fabrikken
Blegagervej 3, 7884 Fur. Afstanden hertil fra graven er ca. 1 km hvor der passeres
en landbrugsejendom der ligger væk fra vejen vejen.

39

Omfanget af personer der forventes
berørt af miljøpåvirkningen

Der er 2 fritliggende ejendomme der ligger ca. 300 og 400 meter fra
indvindingsområdet.

Kriterie

Ja

40

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

Ikke
væse
ntlig

Nej

x

Ikke
relevant

Bemærkninger

Påvirkningen af omgivelserne er begrænset til den
tid, der tager at udgrave området, og
påvirkningen vil primært bestå af støj, støv og
transportgener.
Støvgenerne minimeres ved vanding af vejene der
benyttes til transport til og fra
indvindingsområdet.

Det forventes at støjgrænserne på 55 og 40 db
kan overholdes ved den nærmeste
beboelsesejendomme, på grund af
aktivitetsniveauet, afstanden til ejendommene,
den type maskiner der anvendes og at nuværende
og tidligere gravefronten danner støjvold.
Området er i forvejen præget af mange års
råstofindvinding
41

Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige enkeltvis?

x

De identificerede miljøpåvirkninger vurderes til
ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller
samlet. I forhold til det nuværende niveau vil den
fortsatte råstofgravning ikke bidrage til øgede
miljøpåvirkninger.

42

Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige samlet?

x

Se punkt 41

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

Ja, lokalt vil der være støj-, støv- og
transportgener i driftstiden.

47

Er påvirkningen af miljøet varig?

x

Påvirkningen af omgivelserne vil hovedsageligt
være begrænset til tiden indtil området er
færdigudgravet. Der vil være en permanent
ændring af landskabets karakter, som
efterbehandles til naturformål.

Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som
kompleks. Det konkrete projekt medfører
udelukkende velkendte påvirkninger, som er
almindelige for denne type projekter, og som kan
forudses og beskrives.

48

Er påvirkningen af miljøet hyppig?

49

Er påvirkningen af miljøet reversibel?

50

Er der andre kumulative forhold?

51

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

x

Der søges om tilladelse for en 9 års periode og der
søges om gravning på hverdage fra kl. 6-15.
x

Råstofgravning er en irreversibel proces.
«Se svaret til kriterie nr. 2»

x

Veje vandes for at minimere støvgener.

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
x

Bemærkninger
Råstofindvindingen vil medføre gener vedr. støj, støv og tung
trafik så længe indvindingen varer. Generne er udelukkende
velkendte påvirkninger, som er almindelige for denne type
projekter, og som kan forudses og beskrives. Som beskrevet
ovenfor bo der få i området omkring indvindingsområdet.
Afstanden til nærmeste beboelsesejendom er ca. 400 meter
fra indvindingsområdet. Naturstyrelsen har
undervisningslokaler ca. 300 meter fra indvindingsområdet.
Der er en meget lille risiko for jord- og grundvandsforurening.
Risikoen vurderes ikke at være større her end i andre
råstofgrave af denne type.
Landskabet inden for det ansøgte område er påvirket af
mange års råstofgravning. Derfor vurderes det ikke at en ny
tilladelse inden for området vil have en væsentlig negativ
påvirkning på landskabet.

Miljøpåvirkningen vil ikke øges i forhold til det nuværende
niveau, inden for råstofgraveområde "Midtøen", da
ansøgningen omhandler et aktivt indvindingsområde.
Med ansøgers påtænkte tiltag for at mindske påvirkningerne,
som beskrevet ovenfor, vurderes projektet ikke at kunne
påvirke miljøet væsentligt. Hverken enkeltstående eller
kumulativt sammen med de to råstofgrave mod øst.
Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af
placering eller karakter vil give anledning til væsentlige
påvirkninger af miljøet.
Den ansøgte råstofindvinding kan således realiseres uden
forudgående udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.
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