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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016

Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Råstofgrav - Indvinding af ca. 500.000m3 sand, sten og grus per år på 4,2 ha – der er tale om fortsat råstofindvinding i udlagt 
graveområde, Haldum.
Bygherre: Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Projektets placering og arealbehov i ha Der søges om indvinding på 4,2 ha på dele af matr.nr. 7e og 7m Vitten By, Vitten.
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Oversigtskort

Favrskov 7 er det ansøgte område

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i 
anlægs- og driftsfasen Ikke relevant
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Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i 
anlægsfasen og driftsfasen

Favrskov Kommune har 8. marts 2017 givet vandindvindings- og nedsivningstilladelse (indvindingsboring DGUnr. 78.894 
ligger på naboejendommen matr. nr. 7a Haldum By, Haldum). Der er givet indvindingstilladelse til max. 150.000m3/år

Mængden og typen af affald som følge af projektet i 
anlægs- og driftsfasen Ca. 200 liter olieprodukter, der opbevares i container og afhentes af Dansk oliegenbrug

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

Kriterie Ja Bør 
undersøges Nej Bemærkninger

Er der andre ejere end bygherre? x Nygård ApS, Lyngåvej 97, Lyngå, 8370 Hadsten
CVRnr. 36927089

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

x

Området er et udlagt graveområde, 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. Der sker således ikke 
en udvidelse af aktiviteten i forhold til den nuværende.

Forudsætter projektet etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet x

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand 
ændringer af bestående ordninger? x

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? x Der fastsættes støjgrænser i tilladelsen.

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener? x

Vil anlægget give anledning til støvgener? x Der vil blive stillet vilkår om vanding af interne veje og materialestakke.

Vil anlægget give anledning til lugtgener? x

Vil anlægget give anledning til lysgener? x

Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for 
uheld? x
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Overskrides de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? x

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening 
(grundvand og overfladevand)? x Det ansøgte område ligger i OSD-område og indvindingsopland.

Der stilles vilkår til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.

Projektets placering
Kriterie Ja Bør 

undersøges Nej Bemærkninger

Forudsætter projektet ændring af den eksisterende 
arealanvendelse? x I dag er der landbrugsdrift.

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende 
lokalplan for området? x

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen? x

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

x

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

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

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare 
vådområder? x

Indenfor 50 meter fra ansøgte områder mod nordøst ligger 2 mindre §3-
søer.
Favrskov Kommune udtaler at "Det vurderes, at der ikke vil blive en større 
påvirkning på beskyttede vandhuller, der ligger umiddelbart op til arealet".

Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? x

Forudsætter projektet rydning af skov? x
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Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller naturparker? x

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet? x

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller 
fredede områder nationalt? x

Det nærmeste natura 2000 område  er nr. 229. Bjerre skov og Haslund 
skov, som ligger ca. 10 km nord for graveområdet. Udpegningsgrundlaget er 
skovnaturtyper, og det vurderes, at råstofindvindingen ikke påvirker disse 
naturtyper.
 

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

Forventes området at rumme beskyttede arter efter 
bilag IV? x

Favrskov kommune har ifbm. tilladelsen på matr. nr. 6c Vitten By, Vitten (14. 
marts 2016) foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har fundet, 
at der ikke er kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er 
optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Da der ved nærværende ansøgning er tale om gravning lige nord for matr. 
nr. 6c Vitten By, Vitten og der i dag er landbrugsdrift  antager regionen på 
foreliggende grundlag at der ikke bilag IVarter på området. Favrskov 
kommune har i høringssvar af 28. juni 2017 ikke kommet med nye 
oplysninger.

Forventes området at rumme danske rødlistearter? x
Favrskov kommune har  i høringssvar af 28. juni 2017 ikke kommet med 
oplysninger.

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

x

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

x

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

x

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

x

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område? x
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Kan projektet påvirke historiske landskabstræk? x

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk? x

Kan projektet påvirke arkæologiske 
værdier/landskabstræk? x

Moesgård Museum anbefaler arkæologisk forundersøgelse, da området 
omkring Haldum er rigt på fortidsminder. Der stilles vilkår om at museet skal 
kontaktes mindst 4 uger inden der graves.

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk? X

Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk? X

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
Den forventede miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning i areal Ikke relevant

Omfanget af personer der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen Ikke relevant

Kriterie Ja Bør 
undersøges Nej Bemærkninger

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

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige enkeltvis? X

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige samlet? X

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen? X
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Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 
nabolande? X

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som 
kompleks X

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? X

Er påvirkningen af miljøet varig? X

Er påvirkningen af miljøet hyppig? X

Er påvirkningen af miljøet reversibel? X Påvirkning er irreversibel da der bortgraves råstoffer.
Der reetableres til jordbrugsformål.

Er der andre kumulative forhold? X

Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse 
indvirkningerne? Da der ikke er en væsentlig miljøpåvirkning, er dette punkt ikke relevant.

Konklusion
Ja Nej Bemærkninger

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
På baggrund af en samlet vurdering viser screeningen, at projektet ikke har 
væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte råstofindvinding kan således 
realiseres uden forudgående udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 24/8-2017 Sagsbehandler:  Annemarie D. Karlsen


