






















Ansøgning om screeningsafgørelse jf. § 21 i LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM).

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 iht. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 59 af 21/01/2019 Bekendtgørelse om samordning af miljø-

vurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. 
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allere-
de foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der 
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises 

til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gen-

nem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold 

baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og der-

med være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet 

ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myn-

dighed.



Projektets karakteristika Tekst

Basisoplysninger Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 1n, 1o, 2g, 2m, 3c, 

4t, 5x, 6c og 7f Skygge By, Engesvang. Der ansøges om en årlig indvinding på 

600.000 m3, heraf ingen indvinding under grundvandsspejl.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre A/S Ikast Betonvarefabrik/Jydsk Stenindustri, Lysholt Allé 4, 7430 Ikast, tlf.: 40 18 26 

66, e-mail: js@jydsk-stenindustri.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Jan Sylvestersen, A/S Ikast Betonvarefabrik/Jydsk Stenindustri, Lysholt Allé 4, 7430 

Ikast, tlf.: 40 18 26 66, e-mail: js@jydsk-stenindustri.dk

Gunnar Larsen, NIRAS, Ove Gjeddes Vej 35, 5220 Odense SØ, tlf.: 60 11 42 86, 

e-mail: gla@niras.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets 

geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørne-

afmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).

Skyggevej 75, 7442 Engesvang

Matr.nr. 1n, 1o, 2g, 2m, 3c, 4t, 5x, 6c og 7f Skygge By, Engesvang

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)

Silkeborg og Ikast-Brande Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug 

angives anlæggets placering på et søkort.
Se vedlagte oversigtskort, bilag 1

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget 

og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
Se vedlagte kort, bilag 2

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og konkrete projekter (VVM).
X

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

Pkt. 19

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM).
X

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:



Projektets karakteristika Tekst

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

Bygherre ejer arealet.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Råstofindvinding af sand, grus og sten. Der efterbe-

handles til jordbrugsformål, se også vedlagte efterbe-

handlingsplan.

0 m2

0 m2

0 m2

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning

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

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Projektets bebyggede areal i m2

Projektets nye befæstede areal i m2

Projektets samlede bygningsmasse i m3

Projektets maksimale bygningshøjde i m

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

Det ansøgte areal er på ca. 141 ha. Gravedybde for-

ventes at være ca. 12-14 meter. Der indvindes kun 

over grundvandsspejlet.

Nej

Grundareal: ca. 141 ha  

Bebygget areal: 0 m2

Befæstede areal: 0 m2

Samlet bygningsmasse: 0 m3

Bygningshøjde: 0 m

Ingen

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:

Vandmængde i anlægsperioden

Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden

Håndtering af regnvand i anlægsperioden

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Der er tale om udvidelse af en råstofgrav. Der er der-

for ikke behov for tilførsel af råstoffer.

0 m2

Se ansøgningens punkt 14.

Ingen

Ingen 

Ingen

Der vil forekomme kortere perioder med afrømning af 

muld før nye delarealer inddrages til råstofindvinding.



Projektets karakteristika Tekst

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

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen

Vandmængde i driftsfasen

Der ansøges om en årlig indvindingsmængde på 

600.000 m3 sand, grus og sten.

De produkter, der produceres fremgår af ansøgnin-

gens punkt 7.

Der anvendes omkring 256 l vand i døgnet, svarende 

til ca. 60.000 m3 om året til vask af materialer. Desu-

den anvendes små mængder vand til vanding af 

stakke og interne køreveje. Vand hentes fra gravesø-

en.

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

Farligt affald:

Andet affald:

Spildevand til renseanlæg:

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:

Håndtering af regnvand:

Ingen

Der kan forekomme små mængder brændbart mate-

riale, metalskrot, gummi- og plastaffald, samt evt. 

spildolie fra olieskift på maskiner

Ingen

Ingen 

Ingen

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandfor-

syning?
X

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvil-

kår eller en branchebekendtgørelse?
X

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvil-

kår eller krav i branchebekendtgørelsen?

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



Projektets karakteristika Ja Nej Tekst

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-

dokumenter?
X

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-

dokumenter?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 

overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-

konklusioner?
X

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-

konklusioner?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 

overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 

vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lo-

kalt fastsatte støjgrænser?

X Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 

fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? X

Der kan være kortere perioder ved afrømning af muld, hvor støjgrænserne ikke vil 

kunne overholdes ved de nærmeste boliger, idet afrømning af muld foregår ved 

nuværende terræn.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 

kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og 

vibrationer?

X

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler 

og bekendtgørelser om luftforurening? X
Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående ma-
skiner mv. BEK nr 367 af 15/04/2011

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende græn-

seværdier for luftforurening?
X

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 

kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforu-

rening?

X

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 

støvgener X

Råstofindvindingen kan i tørre perioder bevirke øgede støvgener. Der vandes efter 

behov i de tørre perioder for at minimere støvgener. Lastvognenes lad vandes 



Projektets karakteristika Ja Nej Tekst

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

X med sprinkler ved udkørsel fra grusgraven.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugt-

gener

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

X

X

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for be-

lysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarea-

ler og omgivelserne

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

X

X

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

X

Projektets placering Ja Nej Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 

formål?
X

Arealet er ikke lokalplanlagt

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge-

og beskyttelseslinjer? X

Der findes et registreret sten- og jorddige langs den nordlige afgrænsning af det 

ansøgte areal, ind mod matr. nr. 2a Kompdal Thorning. Da sten- og jorddiget 

ligger i skel, berøres det ikke af råstofindvinding.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen 

af naboarealer?
X

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen 

af udlagte råstofområder?
X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? X



Projektets placering Ja Nej Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov?

(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller in-

denfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af høj-

stammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere 

end 20 m bredt.)

X

Der er fredskovspligt på matr.nr. matr.nr. 2m, 3c, 4t, 5x, 6c og 7f Skygge By, 

Engesvang. Da det ansøgte areal delvist er omfattet af en gældende råstoftilla-

delse samt tidligere råstoftilladelse fra 2004, er der i forbindelse med disse givet 

dispensation til råstofindvinding på arealet, samt krav om et erstatningsareal til 

fredskov. På den øvrige del af det ansøgte areal søges om dispensation til råstof-

indvinding på fredskovspligtige områder.

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realise-

ringen af en rejst fredningssag?
X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskytte-

de naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er på det ansøgte areal 2 beskyttede heder og 3 beskyttede moser. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvil-

ke? X

Ifølge søgning i Danmarks Naturdata er der registreringer af den fredede art 

hugorm på det ansøgte areal. Hugorm er fundet i den sydligst beliggende be-

skyttede mose.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 

område.

Nærmeste fredede område er Bølling Sø ca. 2,8 km øst for det ansøgte areal.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internati-

onale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habi-

tatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Nærmeste Natura-2000 område er Habitatområde H228 Stenholt Skov Stenholt 

Mose, der ligger ca. 2,3 km nord for det ansøgte areal. Mod øst ligger 2,8 km fra 

det ansøgte areal ligger en anden, særskilt del af H228 Stenholt Skov Stenholt 

Mose.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske æn-

dringer af vandområder eller grundvandsforekomster?
X

Der skal ikke ske udledning og råstofindvinding under grundvandsspejl.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikke-

vandinteresser?
X

Det ansøgte areal ligger udenfor OSD.

37. Er projektet placeret i et område med registreret jord-

forurening?
X

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen X Ifølge Ikast-Brande Kommunes kommuneplan 2017-2029 er ingen der ingen fo-



Projektets placering Ja Nej Tekst

er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. kus- og risikoområder indenfor det ansøgte areal.

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmel-

sesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
X

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, 

der sammen med det ansøgte må forventes at kunne med-

føre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative for-

hold)?

X

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-

lande?
X

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget 

af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænk-

te foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, be-

grænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger 

for miljøet?

I den sydøstlige del af grusgraven anbringes mulden i en støjvold, se gravepla-

nen, for at mindske støj- og støvdæmpende i forhold til ejendommene sydøst for 

det ansøgte. Materialepladsen er placeret under det omgivende terræn på et are-

al, der allerede er indvundet ned til ca. 1 meter over grundvandsspejlet. Grave-

skråningerne virker derfor også støj- og støvdæmpende. 

Der vil i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding blive fastsat vilkår om bl.a. 

driftstider, støj, støv og håndtering af drivmidler for at forebygge og begrænse 

væsentlige skadelige virkninger for miljøet. Desuden vil der blive fastsat vilkår 

om efterbehandling af arealet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:______20/3- 2019__________________ Bygherre/anmelder:_____ NIRAS A/S på vegne af A/S Ikast Betonvarefabrik/Jydsk Stenindustri
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10. oktober 2017 

 

Tilladelse til at indvinde grundvand til vask af råstoffer fra DGU-nr. 

86.2081 

 

Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. 

Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilla-

delsen" overholdes. 

 

Det kræver en ny tilladelse fra Ikast-Brande Kommune, hvis I ønsker at 

ændre på boringen, dens overbygning, dens formål, dens ydelse eller den 

tilladte årlige vandmængde. 

 

 

Fakta om boringen, anlægget og tilladelsen 

 

Boringens DGU-nr. 

 

86.2081 

JupiterID 

 

00101727 

Tilladelsens løbetid 

 

Denne tilladelse gælder indtil den  

1. oktober 2032. 

 

Maksimal indvinding 

 

40.000 m3/år 

Maksimal pumpeydelse 

 

32 m3/time 

Formål med indvindingen 

 

Grusvask (vask og vådsortering af rå-

stoffer) 

 

Boringens beliggenhed 

(Se også kort bilag 2) 

Skyggevej 75, 7441 Bording  

E: 516.932, N: 6.228.668 

(UTM32, EUREF89) 

 

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande 

 

A/S IKAST BETONVAREFABRIK 

Lysholt Alle 4 

7430 Ikast 

 

 

 

Bygge- og Miljøafdeling 

Centerparken 1 

7330 Brande 

Tlf.: 9960 4000 

E-mail:  

labha@ikast-brande.dk 

 

 

 

Sagsbehandler: 

Lars Bo Holm-Andersen 

Direkte telefon: 

99603362 

Sags ID:  

2017/11282 
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Vilkår for tilladelsen 

1. Boringen må aldrig erstattes af en ny boring – heller ikke en såkaldt 

"erstatningsboring" – uden at Ikast-Brande Kommune har givet tilla-

delse hertil. 

2. Omkring boringen skal der være en beskyttelseszone med en radius 

på 5 meter1. I beskyttelseszonen må der ikke gødes, udbringes spil-

devandsslam, sprøjtes, fyldes marksprøjte eller opbevares ting og 

sager. 

3. Der må ikke være risiko for at biler, entreprenørmaskiner eller lig-

nende kan påkøre boringen. Dette kan fx sikres ved at afmærke be-

skyttelseszonen fysisk. 

4. Boringen og dens overbygning skal være indrettet og vedligeholdt ef-

ter reglerne for kategori A-boringer i boringsbekendtgørelsen2. Borin-

gens overbygning må kun anvendes til at beskytte boringen, dens 

pumpe og tilhørende elinstallationer. Der må ikke opbevares andet 

i/under overbygningen. 

5. Der skal være let adgang til at tilse og vedligeholde boringen og dens 

overbygning. 

6. Boringen skal have en vandmåler, elmåler eller timetæller, så de op-

pumpede vandmængder kan registreres. Ikast-Brande Kommune kan 

til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. 

7. De oppumpede vandmængder skal indberettes til Ikast-Brande Kom-

mune hvert år inden den 1. februar. 

8. Driften af anlægget må ikke medføre gener for naboer i form af støj 

mv.  

9. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller 

vandløb negativt, kan Ikast-Brande Kommune begrænse indvin-

dingsmængden og/eller den maksimale ydelse samt stille krav om 

målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder3. 

10. Vandingsanlægget – herunder jordledninger – må ikke bruges til an-

det end rent vand fra indvindingsboringen. 

11. Hvis boringen tages ud af brug 5 år i træk, eller den ikke længere har 

en gyldig tilladelse, skal den sløjfes af en brøndborer med A- eller B-

bevis. 

                                                

1 § 9, stk. 4 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK 

nr. 1260 af 28-10-2013) og § 24 i "Lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 966 af 23-06-2017). 

2 Kapitel 2 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK nr. 

1260 af 28-10-2013). 

3 § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-

06-2016). 



 

 

  
 

 

 

 

www.ikast-brande.dk 

 
 

 

Denne tilladelse erstatter tidligere tilladelser til at indvinde grundvand fra 

denne boring. 

 

Hvis vilkårene i tilladelsen ikke bliver overholdt, kan Ikast-Brande Kom-

mune trække tilladelsen tilbage uden erstatning4. 

 

Erstatningsregler 

Ejeren af boringen har pligt til at udbetale erstatning, hvis brugen af bo-

ringen medfører, at der sker skade i bestående forhold (herunder beskyt-

tet natur), som skyldes ændring af grundvandsstanden, vandføringen i 

vandløb eller vandstanden i søer5. 

 

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmå-

let af Taksationsmyndighederne6. 

 

VVM-screening 

I redegørelsen (Bilag 1) har Ikast-Brande Kommune vurderet, at indvin-

dingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på forureninger, vandløb el-

ler våd- og naturområder omkring boringen. Desuden har kommunen vur-

deret at driften af anlægget ikke vil give anledning til væsentlige støjge-

ner. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at indvin-

dingen ikke er VVM-pligtig7. 

 

Klagevejledning 

Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er 

VVM-pligt, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Sådan gør du, hvis du vil klage: 

Gå på nmkn.dk. 

Under overskriften "Klageportalen" vælger du "link via borger.dk" (som 

privatperson) eller "link via virk.dk" (som virksomhed). 

Log herefter på med NemId og følg vejledningen på skærmen. 

 

Du skal indgive din klage på klageportalen inden 4 uger. 

 

                                                

4 § 34 i "Lov om vandforsyning mv. " (LBK nr. 125 af 26-01-2017). 

5 § 23 i "Lov om vandforsyning mv. " (LBK nr. 125 af 26-01-2017). 
6 Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning. 

7 § 21 i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM)" (BEK nr. 448 af 10-05-2017). 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatper-

son) eller 1800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle kla-

gen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får penge-

ne tilbage, hvis du får medhold i klagen. 

 

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du 

sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. 

Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fri-

taget fra at bruge Klageportalen. 

 

Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Ansø-

ger vil få besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at 

der ikke er VVM-pligt. 

 

Du har desuden mulighed for aktindsigt. 

 

Lovgrundlag 

Denne tilladelse er givet efter § 20 i "Lov om vandforsyning mv"8. 

 

Afgørelsen om, at der ikke er VVM-pligt, er truffet efter § 21 i "Bekendtgø-

relse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)”9. 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Bo Holm-Andersen 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1 – Redegørelse 

Bilag 2 – Kortudsnit, der viser boringens placering 

Bilag 3 – Oversigtskort 

 

 

                                                

8 "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 125 af 26-01-2017). 

9 § 21 i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM)” (BEK nr. 448 af 10-05-2017). 
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Kopi sendt til:  

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): dnikast-brande-

sager@dn.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 

 Region Midtjylland: raastoffer@ru.rm.dk 

dnikast-brande-sager@dn.dk
dnikast-brande-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:raastoffer@ru.rm.dk
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Bilag 1 – Redegørelse 

 

Ansøgning  

Ansøger har i forbindelse med ansøgning til Region Midtjylland om tilladel-

se til råstofindvinding i udlagt graveområde Skygge Plantage søgt Ikast-

Brande Kommune om tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-

nr. 86.2081. Der ansøges om en maksimal indvinding på 40.000 m3/år og 

med en maksimal ydelse på 32 m3/time.  

Grundvandet skal bruges ved oparbejdning af indvundne råstoffer til ma-

terialer, der anvendes som tilslag i beton. Oparbejdningen indebærer våd-

sortering og vask af de opgravede råstoffer. 

 

Vandforbruget ved oparbejdningen af råstofferne på 200 – 300 m³ pr. 

time dækkes af dels oppumpning fra et gravet bassin dels fra boring DGU-

nr. 86.2081. Fra forarbejdningsanlægget ledes overskudsvandet, med 

indhold af overskydende finstof og forureninger til slam/bundfæld-

ningsbassinet, hvor finstoffet bundfældes, og der sker reinfiltration til 

grundvandet. 

 

Materialerne, der forlader forarbejdningsanlægget, indeholder vand. Efter 

afvanding i materialestakken og nedsivning til grundvandet indeholder 

materialet højest 8% vand (Teknisk Notat 10. marts. 2011 – MILJØPÅ-

VIRKNINGEN FRA INDVINDING AF VAND TIL GRUSVASK - udarbejdet for 

Region Sydjylland). 

 

Fordampning fra materialestakke, bassinet samt som følge af vanding af 

materialestakke og køreveje i tørre perioder vil medføre et vandtab, som 

vurderes at have betydning. Ikast-Brande Kommune har efter en konser-

vativ vurdering valgt at sætte reinfiltrationen til 0,5 (50 %). BEST-

beregningen er foretaget på baggrund heraf. 

 

Sammenfattende vurdering 

Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af 

grundvand er miljømæssig forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivel-

sernes kvalitet i nævneværdig grad. 

 

Tilladelsen gælder i 15 år, da der ikke er nogen forhold, der taler for at 

begrænse tilladelsens løbetid. 

 

BEST 

Alle beregninger i denne redegørelse er gennemført i programmet BEST 

(et værktøj til beslutningsstøtte). BEST beregner, hvordan indvindingen 

fra boring DGU-nr. 86.2081 påvirker beskyttet natur og beskyttede vand-

løb i nærheden. BEST beregner desuden den samlede påvirkning af be-
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skyttet natur og beskyttede vandløb ud fra både de eksisterende indvin-

dinger i området og indvindingen fra boring DGU-nr. 86.2081. 

 

Sænkningen af grundvandsspejlet i indvindingsmagasinet og i andre 

grundvandsmagasiner, som konsekvens af indvinding fra boring DGU-nr. 

86.2081, er ligeledes beregnet ved brug af BEST. 

 

BEST bruger forskellige input-data som baggrund for beregningerne. Den 

årlige indvinding er sat til 40.000 m3, og pumpetiden er sat til 14 % af 

året. Reinfiltrationen er valgt til 0,5 (50 %), som oplyst ovenfor.  

Kriterierne for udvælgelse af våde naturtyper er sat til henholdsvis 2 cm 

og 1 cm. Dette betyder, at det kun er naturtyper, hvor BEST beregner en 

akkumuleret sænkning fra alle boringer større end 2 cm (kriterie 1), hvor-

af sænkningen fra den konkrete boring udgør mere end 1 cm (kriterie 2), 

der tages med i BEST-sagen. 

 

Der er lavet en faglig vurdering af BEST-resultaterne. Den faglige vurde-

ring er lavet ved at sammenligne resultaterne fra BEST med en vurdering 

af geologien og magasinsammenhænge ud fra JUPITER-databasen, poten-

tialekort over forskellige grundvandsmagasiner, topografiske kort, jord-

bundskort og andre GIS-kort. 

 

BEST generer en rapport om vandindvindingens påvirkning af omgivelser-

ne. Denne rapport kan bestilles hos Ikast-Brande Kommune. 

 

Fakta om boringen/indvindingsanlægget 

Boringen med DGU-nr. 86.2081 er etableret i 2000 og er boret til 57 me-

ters dybde. Boringen er filtersat fra 35 - 42 m under terræn. I boringen 

ses grundvandsspejlet 6,11 m under terræn. 

 

Ud fra vedlagte billeder og oplysninger fra ansøger vurderes boringens 

stand at være god.  

Overkanten af tørbrønden er ført godt over omgivende terræn (> 20 cm) 

og tørbrønden er forsynet med tæt låg af metal. Gennemføring i metallå-

get af afgangsslangen fra boringen er tæt.  

 

På de vedlagte billeder af boringen og på luftfotos kan man se, at der i 

beskyttelseszonen på 5 m omkring boringen er sand (herunder køreveje) 

og sparsom bevoksning af græs.  

 

Ikast-Brande Kommune har kendskab til, at der siden 2005 har været en 

tilladelse til at indvinde grundvand til grusvask fra boringen. Tilladelsen 

har hidtil været på 40.000 m3/år. Formodentlig er der indvundet vand fra 

boringen, siden den blev etableret. Der er indberettet vandmængder siden 

2004. 



 

 

  
 

 

 

 

www.ikast-brande.dk 

 
 

 

Geologi og grundvand 

Boringen er beliggende på en smeltevandsslette (Per Smed) ca. 200 me-

ter nord for skrænten til ådalen, hvor Karup Å løber. Terrænet rundt om 

boringen i råstofgraven ligger ca. 10 meter under det omgivende terræn. 

 

De Geologiske data fra boring DGU-nr. 86.2081 (fra borerapporten) viser, 

at den øverste del af lagsøjlen fra 0 – 15 meter under terræn er beskrevet 

som ”gammel grusgrav”. Fra 15 meter under terræn og til boringens af-

slutning 57 meter under terræn består lagsøjlen af forskellige lag af sand.  

 

Ifølge BEST indvinder boringen grundvand fra mellem kvartære sandlag.  

  

Indvindingsmagasinet vurderes lokalt at være frit vurderet på baggrund af 

borerapport og potentialekort (regionalt).  

Grundvandets strømningsretning vurderes ud fra tilgængeligt potentiale-

kort (regionalt), lokalt at være vestlig. 

 

Boringen ligger ikke i indvindingsopland til alment vandværk eller hygiej-

nezoner ligesom den ikke ligger inden for nitratfølsomt og sprøjtemiddel-

følsomt indsatsområde. Boringen ligger heller ikke inden for område med 

særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

 

Påvirkning af nærliggende boringer 

Den boring, der påvirkes med den største sænkning (DGU-nr. 86.1757, 

markvandingsboring) og indvinder grundvand fra samme magasin, ligger 

ca. 170 meter mod nordøst. Beregninger i BEST viser, at boringen påvir-

kes med en sænkning på 9,3 cm som konsekvens af indvindingen fra bo-

ring DGU-nr. 86.2081. Ikast-Brande Kommune vurderer, at en så lille 

sænkning ikke har nogen væsentlig betydning for muligheden for at ind-

vinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1757, både hvad angår mængde 

og kvalitet. 

 

Alle øvrige boringer er udsat for en mindre sænkningspåvirkning, og vil 

derfor ikke blive væsentligt påvirkede.   

 

Påvirkning af vandløb og natur 

BEST-beregner vandføringsreduktionen (L/s) fra hver boring, der påvirker 

vandløb i et givent opland. BEST beregner ligeledes, hvor stor en andel af 

påvirkningen, der stammer fra indvinding fra boring DGU-nr. 86.2081. 

BEST viser, at der ikke er nogle vandløbsoplande, hvor indvindingen vil 

udgøre mere end 0,5 % af den samlede påvirkning fra alle boringer. 

Derfor vurderer Ikast-Brande Kommune, at ingen vandløb påvirkes væ-

sentligt som konsekvens af indvindingen fra boring DGU-nr. 86.2081. 
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Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en hede, beliggende omkring 

300 meter sydvest for boringen. Endvidere ligger der et hedeområde ca. 

330 meter sydøst for boringen. Et antal andre naturområder (herunder 

heder, moser, søer og enge) ligger mere end ca. 800 meter fra boringen i 

sydlig retning langs Karup Å. Se oversigtskort i bilag 3. Ifølge BEST-

beregninger er der ingen beskyttede naturtyper, der påvirkes kritisk som 

konsekvens af indvindingen. 

 

Resultatet af BEST-beregningen og af en faglig vurdering er, at ingen be-

skyttede naturtyper og beskyttede vandløb bliver væsentligt påvirkede 

som konsekvens af indvindingen fra boring DGU-nr. 86.2081. 

 

Natura 2000-områder 

Det nærmeste Natura 2000-område (Stenholt Skov og Stenholt Mose) lig-

ger 3 km øst for boringen. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den store 

afstand mellem boringen og Natura 2000-området betyder, at indvindin-

gen ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området. 

Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere vurdering af indvin-

dingens konsekvenser for Natura 2000-området10. 

 

Bilag IV-arter 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at indvinding fra boring DGU-nr. 

86.2081 ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af 

Habitatdirektivets bilag IV. I området (inden for DCE’s kvadrant) findes 

følgende arter: Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander, 

Spidsnudet Frø og Ulv. Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kend-

skab til de enkelte arters forekomst i området omkring boringen. 

 

Forureningskilder 

Der er på lokaliteterne nr. 663-30179 og 663-30181 ca. 660 meter syd for 

boringen registreret to jordforureninger (V2). 

De tidligere aktiviteter på lokaliteterne har omfattet tekstilindustri og ser-

vicestation. 

 

Endvidere er der registreret en mulig jordforurening (V1) på lokalitet nr.  

756-00549 ca. 1,7 km syd for boringen. Registreringen har baggrund i fri-

tidsaktivitet (Bording Engesvang Jagtforening). 

 

Ud fra BEST-beregningen vurderes indvindingen fra broring DGU-nr. 

86.2081 ikke kunne medføre nogen påvirkning af de V1 og V2 registrere-

de forureninger. 

 

                                                

10 §§ 6-7 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter" (BEK nr. 926 af 27-06-2016). 
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Støj 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at driften af anlægget ikke vil medføre 

støjgener for omkringliggende ejendomme, da indvinding af grundvand fra 

boringen sker med dykpumpe, som er placeret i boringen under terræn. 

Desuden er afstanden til nærmeste beboelse 200 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

www.ikast-brande.dk 

 
 

Bilag 2 – Kortudsnit, der viser boringens placering (ikke målfast) 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

www.ikast-brande.dk 

 
 

 

Bilag 3 – Oversigtskort (ikke målfast) 

Kort der viser området og nærliggende natur og vandløb. 

 

 

 

 

 

 


