Preben Nygaard Eriksen
Risumvej 4, Åsted
7870 Roslev
CVR-nr.: 19473430

Den 30. juli 2019

Tilladelse til råstofgravning under grundvandsspejl på del af matr.
nr. 12x og 13a Åsted By, Åsted, anlægsID: V86-190246.
Ansøgning
Region Midtjylland har på vegne af Åsted Grusgrav v/Preben Nygaard
Eriksen, Risumvej 4, 7870 Roslev den 23. maj 2019 ansøgt Skive Kommune
om tilladelse til indvinde råstoffer under grundvandsspejlet på del af matr.
nr. 12x og 13a, Åsted By, Åsted.
Der søges om en maksimal indvindingsdybde af råstofferne sand, grus og
sten på 4 meter under grundvandsspejlet.
Indvindingen af råstofferne er oplyst at blive foretaget med 1 stk.
gravemaskine.
Efterbehandlingsplanen er oplyst at ville bestå af en sø i dele af bunden af
grusgraven.
Baggrund
Region Midtjylland gav den 1. december 2016 tilladelse til gravning af
råstofferne sand, grus og sten i Åsted Grusgrav på del af matr. nr. 5d, 12x
og 13a Åsted By, Åsted. Tilladelsen er gældende indtil 31. december 2026.
Der blev i denne råstoftilladelse ikke givet tilladelse til at grave under
grundvandsspejlet. Tilladelse til råstofindvinding forventedes afsluttet i ca.
kote 4, svarende til ca. 18 meter under terræn og ca. 1 meter over
grundvandsspejlet.
Ansøger ønsker nu at indvinde den grusforekomst, der fortsætter ned under
grundvandsspejlet på del af matr. nr. 12x og 13a, Åsted By, Åsted.
Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Gammel
Åsted, udpeget i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland, og er reserveret til
indvinding af sand, sten og grus.
I henhold til råstofplanen bør råstofforekomster udnyttes fuldt ud, med
mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende
imod det.
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www.skive.dk
Reference.: 779-2009-147306
Henvendelse til:
Henrik Bang-Andersen
Direkte tlf. 9915 6808
heba@skivekommune.dk

Tidligere vurderinger
Region Midtjylland har i forbindelse med tilladelsen givet 1. dec. 2016
vurderet, at råstofindvindingsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og
afgjorde derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Vurderinger
Med et skønnet porevolumen på 25 % i sand-/gruslaget og dermed et årligt
fjernet faststofvolumen på skønnet 75 %, vil fjernelse af 50.000 m3 råstof
erstattes af vand med et volumen på årligt op til 37.500 m3. Der er således
tale om en indirekte indvinding under graveperioden, der vil give anledning til
lokal sænkning af grundvandsspejlet. Gravningen under grundvandsspejlet vil
medføre en øget bufferbeholdning af vand i området, da der vil strømme en
tilsvarende mindre vandmængde bort fra området.
De fjernede råstofmængder erstattes af en tilsvarende mængde grundvand,
som strømmer ind i råstofgraven. Der fjernes kun i ubetydelig grad vand fra
området ved bortkørsel af let fugtigt sand og grus.
Den her ansøgte råstofindvinding under grundvandsspejlet er ud over
råstoflov og vandforsyningslov også omfattet af reglerne i
Miljøvurderingsloven og habitatbekendtgørelsen.
Der er derfor foretaget en vurdering af, om det ansøgte vil påvirke Natura2000 områder eller ”bilag IV-arter” væsentligt.
Skive Kommune har vurderet, at yderligere gravning af råstoffer til ca. 4 m
under grundvandsspejlet ikke påvirker Natura-2000 området eller bilag IVarter væsentligt, og at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.
Lovgrundlag
·

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 118 af 22. februar
2018.

·

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital
selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter
omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM), Nr. 121 af 4. februar 2019.

·

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 240 af 13. marts 2019i
2017.

Afgørelse
Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til, at der må graves under
grundvandsspejl i Gammel Åsted Grusgrav på nedenstående vilkår.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i vandforsyningslovens §26 stk.1.
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Vilkår
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
1.

2.

3.
4.
5.

Der må indvindes op til 50.000 m³ sand, grus og sten under
grundvandsspejlet fordelt på del af matr.nr. 12x og 13a Åsted By,
Åsted med horisontal udstrækning som vist på bilag 1.
Den maksimale gravedybde i gravefeltet er 4 m under rovandsspejl.
Gravedybder under grundvandsspejlet skal registreres i en logbog og
skal fremvises/indsendes til tilsynsmyndigheden, såfremt
tilsynsmyndigheden anmoder om det.
Der må hverken før, under eller efter gravningen under
grundvandsspejlet tilsættes stoffer til grundvandet.
Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes
spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.
Tilladelsen udløber den 31. december 2026. Hvis tilladelsen ønskes
fornyet til den tid, skal der et år før tidsfristens udløb søges om
fornyelse af tilladelsen.

Tilsyn
Skive Kommune har tilsyn med, at de her stillede vilkår overholdes. Hvis
vilkårene i forhold til gravning under grundvandsspejlet ikke overholdes, kan
tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens §26 stk. 3.
Erstatningsregler
Den, for hvis regning eller i hvis interesse grusgravning under
grundvandsspejlet foretages, er erstatningspligtig for skader som sker i
bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i
vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift jf.
vandforsyningslovens § 28. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så
vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af særlige
forhold på skadelidtes ejendom, som skadelidte findes at burde bære risikoen
for. I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden.
Grundlag for afgørelsen
Region Midtjyllands Råstofplan 2016.
Vandindvindingsinteresser
Det ansøgte graveområde ligger uden for områder med særlige
drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til almene vandværker.
I henhold til Miljøstyrelsens Vejledning om råstofindvinding og
vandindvinding fra 1980 og en række afgørelser fra Miljøankenævnet, bør der
være mindst 150 meter mellem en råstofgrav og en boring til et alment
vandværk, mens afstanden mellem en råstofgrav og et
vandindvindingsanlæg til enkelthuse bør være mindst 75 meter.
Afstandskravene er fastsat for at sikre vandindvindingsanlægget mod en
bakteriologisk forurening og for at give en passende tidsfrist til indgreb
overfor en uheldssituation i råstofgraven.
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Eksisterende grundvandsforhold
Det primære grundvandsmagasin har et vandspejlsniveau i kote 2-4 m over
havet, medens det sekundære grundvandsmagasin har et vandspejl i kote 612m over havet. Det er det sekundære grundvandsmagasin, hvori der vil
blive udført råstofgravning under grundvandsspejlet.
Strømningsretningen i det primære magasin er vurderet at være sydvestlig, i
retning mod Hinnerup Å.
Strømningsretningen i det sekundære magasin er vurderet at være sydlig, i
retning mod Hinnerup Å.
Inden for 300 meter fra graveområdet er samtlige ejendomme tilsluttet Selde
Vandværk.
Nærmeste almene vandværksboring (DGU-nr. 38.277) tilhører Selde
Vandværk og er beliggende ca. 2.800 meter østnordøst for råstofgraven.
Nærmeste drikkevandsboring ligger mere end 300 meter fra graveområdet
og Miljøstyrelsens vejledende afstandskrav i forhold til såvel enkeltindvindere
som almene vandværksboringer, er derfor overholdt.
Vurdering af vandspejl
I en gravesø, hvor der indvindes sand og grus under grundvandsspejlet, vil
indvinding af råstoffer kun påvirke grundvandsspejlet med få cm´s
sænkning, og kun helt lokalt, dvs. inden for en afstand af maksimalt 200 m
fra gravesøen.
Påvirkningerne optræder inden for en meget kortvarig periode, og er langt
mindre end grundvandsmagasinets naturlige variation.
Vurdering af grundvandspåvirkning
På denne baggrund er det kommunens vurdering, at vandindvindingsforholdene og drikkevandskvaliteten ikke vil blive påvirket af den ansøgte
gravning under grundvandsspejlet.
Beskyttet natur
De nærmeste våde naturområder som er beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven
er nogle mindre søer/vandhuller.
Den nærmeste sø ligger ca. 444 meter vest for graveområdet med vandspejl
i kote ca. 11 meter og næstnærmeste sø ligger ca. 625 meter vest for
graveområdet med vandspejl i kote ca. 7,5 meter.
Endelig ligger der en sø ca. 410 meter øst for graveområdet med vandspejl i
kote ca. 18 meter.
Det kan ikke udelukkes, at søerne vest for råstofgraven er grundvandsfødte
søer, og som derfor står i hydraulisk kontakt med grundvandsmagasinet.
Selvom søerne formentlig har direkte hydraulisk kontakt til grundvandsmagasinet, vurderes den våde råstofgravning ikke at påvirke søerne, da de

Side 4

ligger i stor afstand fra graveområdet og ikke mindst fordi vådgravningen
ikke vurderes at give anledning til betydelige vandspejlssænkninger.
Den planlagte råstofgravning under grundvandsspejlet vurderes derfor ikke
at ville påvirke de omtalte § 3 søer.
Natura 2000-områder og bilag IV arter
I henhold til § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages
en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet
område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige
eller ødelægge yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde
for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på
habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).
Nærmeste dele af Natura 2000 områderne, Habitatområdet H221 Risum Enge
og Selde Vig samt fuglebeskyttelsesområdet F26 Dråby Vig ligger ca. 1,5
henholdsvis 10 kilometer væk. Region Midtjylland har vurderet, at projektet
ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor
besluttet, at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte
anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder.
Kommunen vurderer på baggrund af det oplyste, dels at den planlagte
vådgraveaktivitet ikke vil indebære en væsentlig negativ indvirkning på de
naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000-området er udpeget for,
dels at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for bilag IV-arter.
Kommuneplan
Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan 2016-2028 for Skive Kommune. Ved udpegning af råstofgraveområder
skal der udvises stor opmærksom på drikkevandsinteresser
Skrænter -er der risiko for skred
Ved gravning under grundvandsspejl i retning mod Gl. Åstedvej 32, må det
sikres, at der ikke sker sætningsskader på ejendommen.
Graveafstand under grundvandsspejl til ejendommen er vejledende angivet
som minimum 60 meter fra hushjørne.
Konklusion
Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser, der i øvrigt
skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Skive Kommune
imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår.
Afgørelse om VVM
Kommunen har afgjort, at gravning under grundvandsspejl på ovenstående
vilkår kan foretages uden at der vedtages nye kommuneplanretningslinier
med tilhørende VVM-redegørelse.
Offentliggørelse
Tilladelsen til råstofindvinding under grundvandsspejlet vil blive offentliggjort
den 1. august 2019, på Skive Kommunes hjemmeside www.skive.dk
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Klagevejledning
Skive Kommunes afgørelse om gravning under grundvandsspejlet kan
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af
enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens
udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på kopilisten.
Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er annonceret dvs. 29. august
2019. Fristen udløber ved midnat for dagen for klagefristens udløb. En klage
skal således være tilgængelig for Skive Kommune i Klageportalen (det vil
sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i
Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. Hvis
du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Skive Kommune. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune i Klageportalen.
Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900.
Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du 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 du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive
Kommune.
Skive Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes. Klagen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og
Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må
udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.
Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved domstolene
senest inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt. Søgsmålsfristen udløber
den 1. februar 2020.
Hvis du har spørgsmål til behandlingen, inden du får skriftligt svar, kan du
ringe til Henrik Bang-Andersen, 9915 6808, eller du kan henvende dig
personligt i ekspeditionstiden.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Natur- og
miljøklagenævnets afgørelse kan bringes for domstolene, inden for 6
måneder fra tidspunktet for Natur- og miljøklagenævnets afgørelse er
meddelt.
Med venlig hilsen
Henrik Bang-Andersen, Geolog
Bilag 1

Kort der viser området med tilladt gravning under
grundvandsspejl
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Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) Masnedøgade 20 2100
København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund
(post@sportsfiskerforbundet.dk) Skyttevej 5 7182 Bredsten
Danmarks Naturfredningsforening dnskive-sager@dn.dk
Forbrugerrådet (fbr@fbr.dk) Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017
København K
Friluftsrådet regionalafdeling: ajj-7600@webspeed.dk
Region Midtjylland, Miljø (pernille.poulsen@ru.rm.dk) Skottenborg 26
8800 Viborg
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
Kristian Timm, Gl. Åstedvej 50, Gl. Åsted, 7870 Roslev
Jørgen Timm, Gl. Åstedvej 50, Gl. Åsted, 7870 Roslev
Tommy Rudolf Hensberg, Neder Hjerkvej 18, Hjerk, 7870 Roslev
Claus Goul Vestergaard, Gl. Åstedvej 24, Gl. Åsted, 7870 Roslev
Bent Christensen, Gl. Åstedvej 32, Gl. Åsted, 7870 Roslev
Susanne Christensen, Gl. Åstedvej 32, Gl. Åsted, 7870 Roslev
Verner Nielsen, Gl. Åstedvej 30, Gl. Åsted, 7870 Roslev
Anna Solveig Gråstén, Gl. Åstedvej 34, Gl. Åsted ,7870 Roslev

Side 7

Bilag 1

Område vist med lyseblåt, hvor der må graves under grundvandsspejl.
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