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UDKAST 

Afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til råsto-
findvinding i Sinding Grusgrav 
 
Region Midtjylland behandler for tiden en ansøgning fra Sinding 
Grusgrav ApS om tilladelse til udvidelse af råstofgraveområdet i Sin-
ding Grusgrav, Silkeborg Kommune. 

Regionen har vurderet, at der for det ansøgte skal udarbejdes en mil-
jøkonsekvensrapport (VVM). 

Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten 
har regionen udarbejdet nærværende udkast til afgrænsningsudtalel-
se.  

Udtalelsen fremsendes i høring hos berørte myndigheder og forelæg-
ges offentligheden. 

 

Med venlig hilsen 

 
Leif Pedersen 
Sagsbehandler 
 
 
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 
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Indledning 
Sinding Grusgrav ApS har den 21. september 2020 indsendt en an-
søgning om råstofindvinding af sand, sten og grus på et areal på ca. 
14 ha på matr.nr. (dele af) 5k og 15 y Sinding By, Sinding, beliggen-
de Nørhedevej 59, 8600 Silkeborg. Ansøgningen af 21. september 
erstatter tidligere indsendt ansøgning af 4. august 2020 for Sinding 
Grusgrav, idet den reviderede ansøgning omfatter et større areal.  
 
Ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser må projekter, der kan 
forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, 
før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde pro-
jektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. En 
tilladelse efter råstofloven erstatter en tilladelse efter miljøvurde-
ringsloven jf. samordningsbekendtgørelsens § 10. 
 
Den oprindelige ansøgning af 4. august 2020 blev af regionen scree-
net for VVM-pligt, idet minestedets areal da var under 25 ha, og der 
derfor ikke var obligatorisk krav om miljøkonsekvensvurdering 
(VVM). Jf. screeningsafgørelsen vurderede regionen, at projektet var 
omfattet af VVM-pligt på grund af mulige væsentlige miljøpåvirknin-
ger. 
 
For Sinding Grusgrav foreligger der i forvejen gravetilladelser for et 
areal på ca. 15,7 ha, og det samlede graveareal bliver således med 
den reviderede ansøgning ca. 29,7 ha.  
 
Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 
hektar er opført på miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 19, hvilket be-
tyder, at projektet er omfattet af krav miljøkonsekvensvurdering 
(VVM) uanset screeningsresultatet. 
 
Region Midtjylland skal jf. miljøvurderingslovens § 23 forud for ansø-
gers udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som 
ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. 
 
Ifølge samme lovs § 35, stk. 1, pkt. 2 skal regionen foretage en hø-
ring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling 
til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.  
 
Et udkast til afgrænsningsnotatet offentliggøres og sendes til de be-
rørte myndigheder, således offentligheden og myndighederne i en 
høringsperiode kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. 
Regionen skal fastsætte en frist på 14 dage for høring af offentlighe-
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den og en passende frist for høring af berørte myndigheder jf. miljø-
vurderingslovens § 35 stk. 4. 
 
Projektbeskrivelse 
Sinding Grusgrav ApS har d. 21. september 2020 indsendt en ansøg-
ning om råstofindvinding på ca. 14 ha på dele af matr.nr. 5k og 15y 
Sinding By, Sinding. Ansøgningen ledsages af en grave- og efterbe-
handlingsplan.  
 
Det oplyses i ansøgningen, at der er 2 eksisterende råstofgravetilla-
delser på hhv. matr. nr. 6a og 8aa Sinding By, Sinding, men at der 
ikke er mange råstofressourcer tilbage i disse områder, da der er 
fundet et stort lerdække over ressourcen. Indvindingen på matr. nr. 
8aa forventes afsluttet i efteråret 2020 og på matr. nr. 6a i foråret 
2021.  
 
Eksisterende tilladelser. 
Sinding Grusgrav ApS har eksisterende tilladelser til indvinding af rå-
stoffer inden for samme råstofgraveområde, og der er således tale 
om en arealmæssig udvidelse af en aktiv råstofgrav. Den årlige 
mængde, der udvindes, vil være den samme som hidtil. 
 
Seneste råstofgravetilladelser blev givet i hhv. 2018 og 2017. I 2018 
blev tilladt indvinding på matr. nr. 6a Sinding By, Sinding omfattende 
et areal på ca. 7,7 ha, heraf var ca. halvdelen tidligere udgravet og 
indgik som arbejdsareal. I 2017 blev der givet en indvindingstilladelse 
på matr. nr. 7i og 8m Sinding By, Sinding på et areal på ca. 8 ha. Der 
blev samtidig givet tilladelse til tilførsel af knust granit og stenmel til 
forædling af egne produkter.  
 
Tilladelserne gælder i 10 år, fra de er meddelt. Begge tilladelser om-
fatter en årlig indvinding på 300.000 m3 sand, grus og sten. Dette er 
ligeledes den ansøgte årlige indvinding. 
 
I 2016 gav Silkeborg Kommune tilladelse til at etablere en neddel-
ingsplads samt til sortering og oplag af jord og rent byggeaffald samt 
til en mandskabsbygning og en opbevaringscontainer på matr. nr. 6a 
Sinding By, Sinding. Der blev samtidig givet tidsbegrænset miljøgod-
kendelse til knusning af beton, tegl og træ samt sortering af ren jord 
iblandet brokker.  
 
I 2008 blev givet dispensation til modtagelse af fyldjord på matr. nr. 
7i Sinding By, Sinding, som forlængelse af en dispensation fra 2006. 
Jordmodtagelsen var en del af retableringen af grusgraven, idet der 
blev retableret til landbrugsmæssig drift.  
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I 2011 blev ligeledes givet dispensation til modtagelse af ren jord på 
matr. nr. 6a Sinding By, Sinding, også som led i retableringen jf. ef-
terbehandlingsplanen.  
 
Begge dispensationer til modtagelse af jord blev forlænget i 2020. 
 
Inden for råstofgraveområdet er ca. 18 ha således godkendt til jord-
modtagelse. 
 
Det ansøgte projekt 
I forlængelse af de gældende tilladelser til indvinding af råstoffer øn-
sker Sinding Grusgrav ApS at inddrage yderligere ca. 14 ha i grave-
området.  
 
Der ansøges om tilladelse til indvinding af ca. 300.000 m3 sand, sten 
og grus årligt på de ansøgte ca. 14 ha. Indvindingen påbegyndes, når 
de eksisterende godkendte indvindinger er afsluttet, og den samlede 
årlige indvinding vil således fortsat maksimalt være 300.000 m3. Ef-
terbehandlingen vil være til landbrug, og indvindingen forventes at 
foregå indtil 2030.  
 
Aktiviteten består i gravning, sortering og udlevering. Der er i ansøg-
ningen skitseret 3 etaper for indvindingen, således at den sydlige 
halvdel af området, etape 1, indvindes først, og derefter den nordve-
stlige del af området, etape 2 og til sidst den nordlige etape 3. Eta-
perne er vist på Figur 1 herunder.  
 
Der indvindes råstoffer til ca. 15 meter under terræn (m.u.t) ned til 
kote ca. +60 (DVR90). 
 
Indvindingen vil foregå med følgende materiel: 

 2 gummihjullæssere 
 1 powerscreen 

 
Mandskabsfaciliteterne, der allerede findes på matr. nr. 6a, anven-
des. 
 
Pladsens indretning er som vist på kort fra ansøgningen herunder: 
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Figur 1. Indretning af råstofgraveområdet Sinding Grusgrav (bilag 
vedlagt ansøgningen). Ansøgt graveområde, placering af oplag, ad-
gangsveje samt forventet placering af støjvolde er vist. 
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Der søges ikke om indvinding under grundvandsspejlet, og der fore-
går udelukkende tørsortering. Der foregår ikke vandindvinding eller 
udledning af spildevand. På matr. nr. 6a findes en opsamlingstank til 
spildevand, som tømmes af slamsugerfirma efter behov. Spildolie 
bortskaffes af servicefirma. Brændbart affald opsamles i container på 
matr. nr. 6a og bortskaffes af affaldsfirma. Der vandes og fejes efter 
behov.  
 
Der søges om følgende driftstider for gravemaskiner, transportanlæg 
og oparbejdningsanlæg:  
 
Mandag-fredag kl. 06.00-17.00 og lørdag kl. 7.00-12.00. 
 
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens 
område, søges om følgende driftstider: 
 
Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 og lørdag kl. 07.00-12.00. 
 
Det forventede årlige forbrug af diesel er ca. 70.000 l og herudover 
ca. 500 l andre olieprodukter (hydraulikolie). Der er på virksomheden 
en stationær olietank på matr. nr. 6a.  
 
Vejadgang til selve graveområdet sker via interne adgangsveje vist 
på Figur 1, hvilket dog forudsætter 2 gennembrud af et beskyttet di-
ge til hhv. etape 1 og etape 2. Eksterne adgangsveje er ligeledes vist 
på Figur 1.  
 
Eksisterende vejadgange til eksterne adgangsveje vil fortsat blive an-
vendt, og der foreligger overkørselstilladelse til hhv. Nørhedevej og 
Sindingvej. Adgangen til Nørhedevej blev etableret for at aflaste Sin-
ding By for tung trafik.  
 
Råstofgraveområdet rummer en jordtip til modtagelse af ren jord. Ca. 
60 % af jordtransporterne tager råstoffer med retur. Derudover er 
der på matr. nr. 6a miljøgodkendelse til modtagelse og behandling, 
herunder knusning, af jord, beton mv. 
 
Midlertidige oplag af jord er vist på Figur 1.  
 
Afrømmet muld og overjord anvendes til etablering af støjvolde mod 
beboelser mod vest og øst, der forventes placeret som vist på Figur 
1. Højden af støjvoldene forventes ca. 3 m. Det oplyses, at eksiste-
rende mulddepot ligeledes fungerer som støjvold mod Sinding Hovvej 
15. Det forventes, at placering af materiel 15 m.u.t samt med de an-
givne støjvolde vil betyde, at støjgrænserne for omkringliggende bo-
liger kan overholdes. Hvis der sker overskridelser, etableres yderlige-
re støjvolde. 
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Efter indvindingen ønskes graveområdet efterbehandlet til landbrugs-
drift med skråningsanlæg 1:2 til 1:4.  
 
Afgrænsning og miljøkonsekvensvurdering 
Formålet med dette afgrænsningsnotat er at afgrænse miljøkonse-
kvensrapportens omfang, samt at fastlægge metoden for miljøvurde-
ring og miljøkonsekvensrapportens detaljeringsgrad for de miljøpa-
rametre, som skal vurderes nærmere. 
 
Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af of-
fentligheden tages hensyn til projektets sandsynlige væsentlige ind-
virkning på miljøet. Her anvendes miljøvurderingslovens brede miljø-
begreb, som omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder 
kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, stør-
re menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker, ressourceef-
fektivitet, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Både po-
sitive og negative miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen. 
 
Valg af alternativer 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en kort skitsering af grunden 
til at vælge det/de alternativer, der har været behandlet. Dette frem-
går af miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. h. 
 
Hovedforslaget, der indgår i miljøvurderingen, er det scenarie, hvor 
den ansøgte tilladelse til råstofindvinding gives. Eneste alternativ, der 
vil indgå i miljøvurderingen, er referencescenariet, hvor tilladelse til 
råstofindvinding ikke gives, og projektet ikke kan realiseres. Referen-
cescenariet er i tidligere miljøvurderingslovgivning benævnt 0-alter-
nativer.   
 
I miljøvurderingen behandles således følgende alternativer: 
 Hovedforslaget: Tilladelse til råstofindvinding gives 
 Referencescenariet: Tilladelse til råstofindvinding gives ikke, 

og nuværende tilladte forhold fortsætter, indtil tilladelserne 
udløber. Derefter udvindes ikke råstoffer fra Sinding Grusgrav.  

 
Det fremskrevne referencescenarie er således en situation uden ind-
vinding fra hverken nuværende eller ansøgte graveområder, men 
hvor de nuværende graveområder er efterbehandlet. 
 
Ved fastholdelse af referencescenariet kan råstofindvinding fortsætte 
jf. den gældende råstoftilladelse, men der kan ikke udvides, som an-
søgt. Referencescenariet skal i miljøkonsekvensvurderingen beskrives 
og belyses, så miljøpåvirkningerne fremgår særskilt, og så forskellen 
på de to scenarier tydeligt fremgår. 
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Sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger 
Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold er udarbejdet 
på grundlag af ansøgningsmateriale modtaget af regionen d. 4. au-
gust 2020. 
 
Region Midtjylland har som led i afgrænsningen foretaget en scree-
ning af projektet og vurderer, at der er sandsynlighed for væsentlig 
miljøpåvirkning i forhold til følgende miljøparametre:  
 

- Påvirkning af trafikale forhold 
- Påvirkning med støj i nærområdet (maskinel og trafik) 
- Påvirkning med støv i nærområdet 
- Påvirkning af kulturmiljø (arkæologiske lag og beskyttede sten- og jord-

diger) 
- Påvirkningen af befolkningen i nærområdet 

 
Kumulative påvirkninger skal indgå, hvor der i miljøkonsekvensvurde-
ringen identificeres relevante kumulative forhold. For det konkrete 
projekt vil dette være aktiviteter som følge af miljøplads og jordtip, 
men andre aktiviteter i influensområdet (f.eks. fra andre virksomhe-
der) kan også medføre kumulative påvirkninger.  
 
Samlet set er der aktiviteter i og i tilknytning til råstofgraveområdet 
på et areal på ca. 42 ha, herunder 18 ha godkendt til jordmodtagelse. 
Disse arealer forventes at indgå i kumulation. 
 
For de øvrige miljøparametre er det vurderet, at der ikke vil være 
sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Øvrige miljøparametre 
indgår derfor ikke i miljøkonsekvensvurderingen af projektet og der-
med ikke i miljøkonsekvensrapporten.  
 
Miljøparametre og datagrundlag 
Kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 om miljøkonsekvens-
rapportens indhold skal opfyldes. Nærværende afgrænsningsudtalelse 
skal ligge til grund for rapporten. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en projektbeskrivelse med 
oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og an-
dre relevante særkender. Dette omfatter bl.a. en detaljeret grave- og 
efterbehandlingsplan for indvinding, oparbejdning, graveetaper, ind-
vindingsmængde etc. i det samlede graveområde, dvs. både arealer 
omfattet af gældende tilladelser og ansøgte tilladelse. Råstofgrave-
områdets øvrige aktiviteter skal ligeledes beskrives, såsom jordtip og 
aktiviteter omfattet af miljøgodkendelsen.  
 
Miljøkonsekvensrapporten skal struktureres, så det tydeligt fremgår, 
at kravene til rapportens indhold jf. miljøvurderingslovens bilag 7 er 
opfyldt. 
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Der skal i rapporten redegøres for det ansøgtes forhold til anden 
planlægning, herunder statens vandplanlægning jf. gældende Vand-
områdeplan 2015-2021 og basisanalyse for næste Vandområdeplan 
2021-2027. Det skal dokumenteres, at det ansøgte ikke medfører 
forringelse af vandforekomsternes tilstand, således at målsætningen 
for vandområderne ikke kan opfyldes. Ligeledes skal det i planen re-
degøres for, at det ansøgte ikke medfører forringelse for Natura 
2000-områder og bilag IV-arter. Det ansøgtes forhold til øvrig rele-
vant planlægning såsom kommuneplan og sektorplaner skal beskrives 
i planen. 
 
I tabellen herunder gennemgås de miljøparametre, som vurderes at 
skulle indgå i miljøkonsekvensvurderingen, samt datagrundlaget, som 
forventes anvendt i miljøkonsekvensvurderingen. Både negative og 
positive miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingerne. 
 
 
Miljøparameter Datagrundlag  Belyses nærmere 
Påvirkning af kul-
turmiljø 

Beskrivelse af områdets fund 
og fortidsminder jf. databa-
sen Fundogfortidsminder.dk 
inden for og umiddelbart om-
kring råstofgraveområdet. 
 
Beskrivelse og feltbesigtigelse 
af beskyttede diger jf. muse-
umslovens § 29a, herunder 
konkrete diger eller digestyk-
ker, der påtænkes fjernet 
som følge af det ansøgte 
samt digernes sammenhæng 
med digesystemer uden for 
råstofgraveområdet. De be-
rørte digers landskabelige, 
kulturhistoriske og biologiske 
karakter og værdi beskrives.  
Oplysninger/høringssvar fra 
det lokale museum og Slots- 
og Kulturstyrelsen. 
 
Oplysninger fra historiske 
luftfotos og kort. 
 

Vurdering af råstofind-
vindingens påvirkning af 
fund og arkæologiske lag 
samt beskyttede sten- og 
jorddiger inden for og 
omkring råstofgraveom-
rådet. 
 
Vurdering af råstofind-
vindingens påvirkning af 
de berørte digers land-
skabelige, kulturhistori-
ske og biologiske karak-
ter og værdi. 
 
 

Påvirkning af trafi-
kale forhold 

Fastlæggelse af influensvej-
nettet (veje, der forventes 
påvirket af forøget eller æn-
dret trafik som følge af pro-

Opgørelse af trafikken, 
herunder mængde tung 
trafik for hovedforslag og 
referencescenarie.  
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jektet) ud fra kort og tilladte 
vejadgange.  
 
Beskrivelse af transportruter 
til og fra råstofgraven på in-
fluensvejnettet via data om 
trafiktal, uheld og hastighe-
der. 
 
Beskrivelse af behov for af-
værgeforanstaltninger på 
baggrund af de foretagne 
vurderinger. 

 
Vurdering af, om influ-
ensvejnettet er egnet til 
trafikken, der forårsages 
af råstofindvindingen. 
 
Fastlæggelse af bedst 
egnede rute(r) frem til 
bestemmelsesdestina-
tion(er). 
 
Vurdering af trafikafvik-
ling, kapacitet og trafik-
sikkerhed på influensvej-
net. Herunder trafik gen-
nem Sinding by og kryds 
ved adgange til grusgra-
ven fra Sindingvej og 
Nørhedevej. Endvidere 
vurderes påvirkningen i 
de nærliggende byer 
Skægkær og Kragelund. 
 
Vurdering af behov for 
trafiksikkerheds- eller 
trafikafviklingsmæssige 
tiltag. 
 

Påvirkning med støj 
i nærområdet (ma-
skinel og intern tra-
fik) 

Støjberegning for aktiviteter-
ne i råstofgraveområdet.  
 
Støjberegningen skal være 
opdateret i forhold til maski-
nellets placering. 
 
Kumulativ støj fx fra trans-
porter til jordtip samt kumu-
lativ støj fra miljøgodkendte 
aktiviteter i det samlede rå-
stofgraveområde skal med-
regnes i støjbidraget. 

Vurdering af behovet for 
støjbegrænsende tiltag, 
herunder placering og 
udformning af støjvolde, 
samt nødvendige dimen-
sioner (højde på støjvol-
de). 
 
Vurderingen skal ledsa-
ges af støjkort, der illu-
strerer støjudbredelsen 
uden og med støjvolde 
og andre støjdæmpende 
tiltag. 
 

Påvirkning med støj 
fra trafik (transpor-
ter) 

Råstofindvindingen medfører 
lastvogntransporter på det 
omkringliggende vejnet. Det-
te bidrager til trafikstøj. 
 

Vurdering af, om støj-
grænseværdier kan over-
holdes for boliger mv. 
nær influensvejnettet. 
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Støjberegning af trafikstøj på 
influensvejnettet på baggrund 
af tal fra kommunens trafik-
model plus de forventede 
transporter fra det ansøgte 
projekt. 
 

Vurderingen skal ledsa-
ges af støjkort, der illu-
strerer støjudbredelsen 
for hhv. hovedforslag og 
referencescenarie. 

Påvirkning med 
støv i nærområdet 

Beskrivelse af den forventede 
støvpåvirkning fra råstofind-
vindingen, fra oplag af råstof-
fer og fra intern og ekstern 
trafik og kumuleret med støv 
fra miljøpladsen. 
 
Med støv menes både luftbå-
ren støv og materiale, der 
føres med lastbiler og maski-
ner ud på det omkringliggen-
de vejnet. 
 
Erfaringsdata anvendes. 
 

 

Vurdering af støvpåvirk-
ning fra råstofindvindin-
gen, fra oplag af råstoffer 
og fra intern og ekstern 
trafik og kumuleret med 
støv fra miljøpladsen. 
 
Påvirkning med støv fra 
jordmodtagelse. 
 
Vurdering af behovet for 
afværge i form af støvbe-
grænsende tiltag 
(fejning, vanding mv.) 
 

Påvirkning af be-
folkningen i nær-
området 

Beskrivelse af omkringliggen-
de boliger og bysamfund, der 
kan blive påvirket af det an-
søgte.  
 
Oplysninger og resultater fra 
miljøkonsekvensrapportens 
øvrige afsnit anvendes (støj, 
trafik, støv).  

Vurdering af råstofind-
vindingens direkte og af-
ledte påvirkning af be-
folkningen i nærområdet 
med særlig fokus på Sin-
ding, men også Skægkær 
og Kragelund.  
 
Kvalitativ vurdering af 
påvirkningen af lokalsam-
fund på baggrund af re-
sultater fra øvrige rele-
vante afsnit. 
 
 

Kumulative forhold Kumulative effekter afdækkes 
i miljøvurderingen af de en-
kelte miljøparametre.  
 
Kumulation med miljøpladsen 
på matr. nr. 6a (knusning) 
samt jordtip. 
 
Eventuelle øvrige igangvæ-
rende aktiviteter i nærområ-
det, f.eks. virksomheder med 
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tung trafik samt støjende 
virksomheder kan være rele-
vante. 

 
Det projektområde, som skal omfattes af miljøkonsekvensvurderin-
gen, er hele det område, som aktuelt indgår i indvinding jf. gældende 
og ansøgte råstofgravetilladelser, samt arealer, der anvendes til mil-
jøplads og jordtip.  
 
Miljøparametre, der ikke indgår i miljøkonsekvensvurderingen 
Region Midtjylland har i screeningen og afgrænsningen af miljøkonse-
kvensrapportens indhold vurderet, at følgende miljøparametre ikke vil 
medføre risiko for væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke vurde-
res nærmere i den videre proces. 
 
Miljøparameter Begrundelse for, at forholdet ikke vurderes nær-

mere 
Grundvand og 
drikkevand 

Projektområdet ligger i OD og der graves ikke under 
grundvandsspejl. Forurening kan ske via spild og læka-
ger, men sandsynligheden vurderes at være lav og 
håndteres via vilkår i råstofgravetilladelsen. Derudover 
vilkår om, at der ikke må anvendes gødning og pestici-
der i det efterbehandlede graveområde. 
 
Forholdet til grundvandsforekomster skal vurderes un-
der redegørelsen for det ansøgtes forhold til relevante 
planer. 

Overfladevand Projektområdet ligger ca. 100 m fra Lemming Å. På 
grund af afstanden samt at der ikke graves under 
grundvandsspejlet vil åen ikke blive påvirket. Der er 
ikke øvrige relevante vandforekomster, der kan blive 
påvirket. 

Natur - flora og 
fauna 

Der er ingen § 3-beskyttede arealer inden for eller 
umiddelbart op til området. Selve området er i dag dyr-
ket og er ikke egnet levested for beskyttede arter (jf. 
artsfredningsbekendtgørelsen, rødlisten og bilag IV). 
Der er ikke fredning eller fredskovspligt, og det er ikke 
nødvendigt at rydde skov eller fælde træer. Området er 
ikke udpeget som økologisk forbindelse og vurderes 
heller ikke at have værdi som en sådan. 
 
Der skal i miljøkonsekvensvurderingen redegøres for, at 
det ansøgte ikke er i konflikt med habitatreglerne (Na-
tura 2000-områder og bilag IV-arter). 

Landskab og geo-
logi 

Området er ikke omfattet af udpegninger vedrørende 
landskabelige og geologiske interesser. Syd for området 
findes en landskabeligt værdifuld ådal mellem Skægkær 
og Øster Bordingvej. På grund af afstanden til dalen 
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vurderes denne ikke påvirket. 
Lugtgener Det ansøgte vurderes ikke at medføre lugtgener. 

 
Katastrofer og 
ulykker 

Trafiksikkerhed og dermed risiko for trafikulykker ind-
går i miljøkonsekvensvurderingen. Derudover vurderes 
der ikke at være risiko for katastrofer og ulykker. 
 

Affald Det vurderes, at almindeligt affald mv. uden væsentlige 
miljøpåvirkninger kan bortskaffes efter gældende reg-
ler, dvs. affaldsbekendtgørelse og de kommunale af-
faldsregulativer. 

Vibrationer Det ansøgte vurderes ikke at medføre gener med vibra-
tioner. 

Lysgener Det ansøgte vurderes ikke at medføre lysgener 
Luft og klima Det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlig påvirk-

ning af luftkvalitet og klimatiske forhold. 
Jordforurening Råstofgraveområdet og nærområdet er ikke kortlagt på 

V1 eller V2-niveau. Råstofindvinding vurderes ikke at 
påvirke eksisterende jordforureninger. 
 

 
Tilladelser fra andre myndigheder 
Region Midtjylland forventer at der skal gives følgende tilladelser: 

 Tilladelse fra Silkeborg Kommune til fortsat vejadgang, såfremt over-
kørselstilladelser er tidsbegrænsede eller ønskes ændret. 

 Tilladelse efter museumslovens § 29a fra Silkeborg Kommune til gen-
nembrud af beskyttede diger.  

 
Spørgsmål kan rettes til 
Spørgsmål kan rettes til Region Midtjylland, Leif Pedersen, tlf. nr. 
29379768 
 
Høring af afgrænsningsudtalelse  
Udkast til udtalelse om afgrænsning vil blive offentliggjort 15. de-
cember 2020 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastof-
fer.rm.dk. 
 
Tidsfristen for høring af berørte myndigheder skal gerne ske inden 1 
måned fra offentliggørelsen. 
 
Regionen har vurderet, at berørte myndigheder er følgende: 

- Silkeborg Kommune 
- Slots- og Kulturstyrelsen 
- Silkeborg Museum 

 
Tidsfristen for offentligheden er 14 dage fra offentliggørelsen. 
 

http://www.raastoffer.rm.dk/
http://www.raastoffer.rm.dk/
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Videre forløb 
Efter høringsfristens udløb fremsender regionen tilrettet afgræns-
ningsnotat til bygherre, hvorefter bygherre udarbejder miljøkonse-
kvensrapporten. 
 
Udkast til råstofindvindingstilladelse samt den endelige miljøkonse-
kvensrapport sendes i høring hos offentligheden og berørte myndig-
heder i 8 uger. Samtidig vil miljøoplysningerne, der indgår i miljøkon-
sekvensrapporten, også blive offentliggjort. 
 
Bilag 
1. Ansøgningsmateriale modtaget af regionen 21. september 2020 
2. Høringssvar vedrørende udkast til afgrænsningsudtalelse.


