
 

 

 

Regionshuset 

Viborg 

Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling 

Skottenborg 26 

DK-8800 Viborg 

Tel. +45 7841 1999 

www.raastoffer.rm.dk 

 

Dato 14-01-2021 

Sagsbehandler Lasse Jeremiassen 

Gregersen 

Raastoffer@ru.rm.dk 

Tel. +4592432298 

Sagsnr. 1-50-71-29-20 

 

Side 1 

 

 

NCC ROADS A/S Områdekontor København 

Hørkær 8 

2730 Herlev 

Udkast  
Afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til råstof-

indvinding i Rom Grusgrav matr. nr. 9a, 9k og 9l Rom Hede, 

Rom, 16f Rom by, Rom, 3c, 14c, 47c og 48i Dal Anneksgård, 

Fabjerg – Lemvig Kommune 

 

Region Midtjylland behandler for tiden en ansøgning fra NCC Industry 

A/S om tilladelse til udvidelse af råstofgravearealet i Rom grugrav, 

Lemvig Kommune.  

 

Regionen har vurderet, at der for det ansøgte skal udarbejdes en mil-

jøkonsekvensrapport. 

 

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 

 

Lasse Jeremiassen Gregersen 

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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Side 2 

Indledning 

NCC Industry A/S har den 11. november 2020 indsendt en ansøgning 

om råstofindvinding på ca. 24 ha på matr. nr. (dele af) 9a, 9k og 9l 

Rom Hede, Rom, 16f Rom by, Rom, 3c, 14c, 47c og 48i Dal Anneks-

gård, Fabjerg – Lemvig Kommune, beliggende Fabjergkirkevej 30, 

7620 Lemvig. En væsentlig del af det ansøgte areal omfatter køreve-

je, lager og mandskabsfaciliteter m.v. (dette gælder matr. nr. 9a og 

9k Rom Hede, Rom samt 16f Rom By, Rom). 

 

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. 

 

Råstofindvinding fra åbne brud, hvor graveområdets areal er over 25 

hektar, er opført på miljøvurderingslovens bilag 1 (nr. 19), hvilket 

betyder, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM) og 

udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. For Rom Grusgrav fore-

ligger der i forvejen indvindingstilladelser for et areal på ca. 24,1 ha, 

og det samlede graveareal vil derfor med den ansøgte udvidelse 

overstige 25 ha. Ansøgeren (NCC Industry A/S) skal derfor i forbin-

delse med ansøgning om indvinding af råstoffer ved Rom udarbejde 

en miljøkonsekvensrapport, jf. miljøvurderingslovens § 20. 

 

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 miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, pkt. 2 skal regionen foreta-

ge en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages 

stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.  

 

Det betyder, at et udkast til afgrænsningsnotatet dels skal offentlig-

gøres, dels sendes til de berørte myndigheder, således offentligheden 

og myndighederne i en høringsperiode kan komme med bemærknin-

ger til afgrænsningen. Regionen skal fastsætte en frist på 14 dage for 

høring af offentligheden og en passende frist for høring af berørte 

myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 4. 

 

Projektbeskrivelse 

NCC Industry A/S har den 11. november 2020 indsendt en ansøgning 

om råstofindvinding på ca. 24 ha på matr. nr. (dele af) 9a, 9k og 9l 

Rom Hede, Rom, 16f Rom By, Rom, 3c, 14c, 47c og 48i Dal Anneks-
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gård, Fabjerg – Lemvig Kommune. En væsentlig del af dette er køre-

veje, lager og mandskabsfaciliteter m.v. (dette omfatter matr. nr. 9a 

og 9k Rom Hede, Rom og 16f Rom By, Rom). 

 

Eksisterende tilladelser 

NCC Industry A/S har en eksisterende tilladelse til indvinding af rå-

stoffer inden for ca. 24,1 ha på en del af matr. nr. 9a, 9l Rom Hede, 

Rom, 77a, 77e, 47c, 48i, 38u, 3c, 18t, og 14c Dal Anneksgård, Fa-

bjerg, dateret 8. juni 2018 og gældende frem til 1. juli 2028. Tilladel-

sen omfatter indvinding af op til 300.000 m3 råstoffer pr. år i 10 år. 

Der pågår således aktiv indvinding på denne del af arealet, og nær-

værende ansøgning er en udvidelse af den eksisterende råstofgrav. 

 

Lemvig Kommune meddelte den 6. juni 2018 tilladelse efter vandfor-

syningslovens §§ 20, 21 og 26 og miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 

28 til indvinding af overfladevand til vådsortering, sænkning af 

grundvandsspejlet i forbindelse med vådgravning af råstoffer, og re-

cirkulering af skyllevand. Tilladelsen omfatter indvinding af op til 

300.000 m3 overfladevand fra gravesøer årligt med et maksimalt for-

brug på 120 m3/t og gælder frem til 1. juli 2028. 

Tilladelsen er endnu ikke taget i brug på de tilladte arealer, og der 

indvindes dermed ikke vand eller graves under grundvandsspejlet på 

arealerne på nuværende tidspunkt. 

 

Lemvig Kommune meddelte den 7. juni 2018 dispensation efter § 18 

stk. 1 jf. § 65 stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse til gravning i fortids-

mindebeskyttelsen om gravhøj nr. 160260. Der må graves råstoffer 

op til 60 meter fra gravhøjen Harhøj, beliggende midt i det tilladte 

råstofindvindingsareal på matr. nr. 9l Rom Hede, Rom. 

 

Det ansøgte projekt 

I forlængelse af den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer øn-

sker NCC Industry A/S at inddrage yderligere ca. 24 ha i graveområ-

det. NCC Industry's forventede årlige produktion vil være på maksi-

malt 400.000 m3, og indvindingen planlægges jf. ansøgningsskemaet 

påbegyndt i 2021, og der vurderes, at der er råstofreserver til 15-20 

års indvinding. 

 

Den gældende tilladelse omfatter en maksimalt indvindingsmængde 

af sand, grus og sten på 300.000 m3 pr. år. Det ansøgte omfatter 

dermed en forøgelse af den nuværende samlede indvindingsmængde 

med 100.000 m3 pr. år. Forøgelsen begrundes med, at indvindings-

mængden normalt vil ligge væsentligt lavere, men det er NCC's erfa-

ring, at der over en tiårig periode kan komme større sager i området, 

der vil medføre en væsentlig større afsætning, og der dermed er brug 

for muligheden for at indvinde en større mængde råstoffer. 

 



 

Side 4 

Der forventes indvinding indtil kote 21-23 (DVR90), svarende til ca. 

10-12 meter under terræn. Der ansøges ikke om indvinding under 

grundvandsspejlet på de nye indvindingsarealer. Grundvandsspejlet 

står ca. i kote 16 jf. omkringliggende vandforsyningsboringer. Der 

forventes at være ca. 0,2-0,5 meter overjord og muld over råstoffo-

rekomsten. 

 

Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten, udlevering af 

materialer, mellemdeponering af overjord og efterbehandling af gra-

vearealet. Oparbejdning af materiale i grusgraven vil ske ved tør- og 

vådsortering samt knusning. Vådsortering vil foregå i den eksisteren-

de råstofgrav. 

 

Råstofindvindingen vil foregå med følgende materiel: 

- 4 stk. grave-/læssemaskine 

- 1 stk. dozer 

- 1 stk. hydraulisk gravemaskine 

- 1 stk. Generator: GP66 A/I åbent generatoranlæg på ramme Die-

selmotor: Iveco Aifo N45 SM1A, 4 cyl, vandkølet dieselmotor: Mecc 

Alte ECP 32-2M4, 60 KVA, 48 KW, 3x 400/230 volt, 50 Hz, 87 ampe-

re. Dimensioner længde 2100 mm, bredde 900 mm, højde 1300 mm, 

vægt 1030 kg Tank kapacitet: 340 liter. Generatoranlæg er placeret i 

20 fods støjdæmper container. 

- 2 stk. powerscreen tørsorteringsanlæg 

- 1 stk. vådsorteringsanlæg 

- 1 stk. knuseanlæg 

 

Forarbejdningsanlæg placeres i vidst muligt omfang i bunden af gra-

ven, og følger gravefronten. Disse kan derfor ikke markeres på et 

kort med fast placering. 

Bygninger og mandskabsfaciliteter ligger på et særskilt areal. Køren-

de materiel parkeres udenfor åbningstid i en maskinhal. 

 

Der søges om følgende driftstider for gravemaskiner, transportanlæg 

og oparbejdningsmaskiner, samt for udlevering og læsning, herunder 

kørsel inden for virksomhedens område: 

 

Mandag-fredag: kl. 6.00-18.00 

Lørdag: kl. 7.00-14.00. 

 

Det forventede årlige forbrug af dieselolie er ca. 100.000 l og herud-

over ca. 200 l hydraulikolie. Der er på virksomheden en stationær 

olietank på 5.000 liter (ADR godkendt), der er placeret i maskinhallen 

på matr. nr. 16f Rom By, Rom. 

Til tankning anvendes en 1.500 l mobil entreprenørtank (typegod-

kendt/ADR godkendt), der når den ikke anvendes, bliver opbevaret i 

maskinhallen. 
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Den forventede årlige mængde af affald i form af olieprodukter er ca. 

200 l og ca. 1.500 kg brændbart affald. Containerne til affald er pla-

ceret i maskinhallen på matr. nr. 16f Rom By, Rom. Olieprodukter 

medtages af servicefirma ved servicering af maskinerne. Affald hånd-

teres jf. Lemvig Kommunes affaldsdirektiv. 

Der opbevares ikke affald i grusgraven, og gravearealet afspærres 

udenfor driftstid således, at der ikke er mulig for uvedkommende at 

aflæsse affald i grusgraven. 

 

Der vil ikke blive etableret gravesøer til vådsortering eller graves un-

der grundvandsspejlet på de ny ansøgte arealer. Den gældende tilla-

delse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven vil ikke 

gælde på de ny ansøgte arealer, og den nye ansøgning omfatter ikke 

ønske om tilladelse til indvinding af vand eller gravning under grund-

vandsspejlet. 

 

Transport til og fra graveområdet vil ske via eksisterende overkørsel 

til Fabjergkirkevej. Der køres kun vest ud ad graveområdet mod 

Ringkøbingvej. Internt i råstofgraven køres der ad eksisterende ad-

gangsveje som er markeret med sort streg på Figur 1. 

 

 

Figur 1: Kort over indvindingsområdet. Det røde omrids viser gældende rå-

stoftilladelse, men det grønne omrids viser det ansøgte område. Den sorte 

streg viser den eksisterende adgangsvej i råstofgraven. 

 

Overskydende muld og overjord gemmes i jorddepoter til efterbe-

handling af arealerne. 
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Støvbekæmpelse af interne køreveje, lagerbunker mm. sker ved van-

ding efter behov, så støvgener minimeres. Derudover er indkørslen 

fra Fabjergkirkevej asfalteret på de første 400 meter. 

 

Det samlede støjbidrag fra anlæg maskiner og lastbiler forventes at 

være væsentligt under 55 dB ved skel til grusgraven. Anlæg opstilles 

i bunden af graven og opstilles altid så tæt som muligt på gravefron-

ter/skråninger, hvilket bidrager til en kraftig naturlig dæmpning af 

støj. 

 

Efter indvinding af råstoffer planlægges efterbehandling til primært 

naturformål og i mindre grad til ekstensiv jordbrug uden brug af gød-

ning og sprøjtemidler. Der søges ikke om modtagelse af jord efter 

jordforureningslovens § 52. 

Afgrænsning og Miljøvurdering 

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 grundla-

get for at vælge den/de alternativer, der har været behandlet. Dette 

fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4, punkt 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-

alternativer. 

 

I miljøvurderingen behandles således følgende alternativer: 

 Hovedforslaget: Tilladelse til råstofindvinding gives. 
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 Referencescenariet: Tilladelse til råstofindvinding gives ikke, 

og nuværende tilladte forhold fortsætter indtil tilladelserne ud-

løber. 

 

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. 

 

Sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger 

Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold er udarbejdet 

på grundlag af ansøgningsmateriale modtaget af regionen d. 9. no-

vember 2020. Projektområdet er angivet på Figur 2. 

 

 

Figur 2: Samlet areal som skal omfattes af miljøkonsekvensvurderingen 

(projektområdet), er vist med rød skravering. 
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Region Midtjylland har som led i afgrænsningen foretaget en scree-

ning af projektet og vurderer, at der er risiko for væsentlig påvirkning 

af følgende parametre:  

 

 Påvirkning af områdets grundvand og drikkevandsinteresser 

 Påvirkning af natur 

 Påvirkning af landskabet 

 Påvirkning af kulturarv, herunder arkæologiske interesser 

 Påvirkning af trafikale forhold 

 Påvirkning med støv i nærområdet 

 

Kumulative påvirkninger skal indgå, hvor der i miljøkonsekvensvurde-

ringen identificeres relevante kumulative forhold. 

 

For øvrige miljøparametre er det vurderet, at der ikke er sandsynlig-

hed for væsentlig påvirkning, hvilket er beskrevet nærmere i afsnittet 

"Miljøparametre, der ikke indgår i miljøkonsekvensvurderingen". Dis-

se miljøparametre indgår derfor ikke i miljøkonsekvensvurderingen af 

projektet og dermed ikke i miljøkonsekvensrapporten. 

 

Miljøparametre og metode 

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 tilladelse til råstofindvinding dateret 8. juni 2018 og de 

pr. 9. november 2020 ansøgte arealer.  

 

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 

grundvandsfore-

komster 

Tilgængelige data om områ-

dets grundvandsforhold, 

herunder potentialekort og 

sårbarhed. 

 

Vandområdeplan 2015-2021 

 

Basisanalyse for Vandområ-

Beskrivelse af områdets 

grundvandsforekomster 

og målsætning for disse.  

 

Vurdering af, om råstof-

indvindingen vil medføre 

en forringelse af tilstan-

den af grundvandsfore-
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Miljøparameter Datagrundlag Belyses nærmere 

deplan 2021-2027 komsters tilstand eller 

hindre opfyldelse af de 

fastlagte miljømål for 

forekomsterne. 

 

Oplysninger om og vur-

dering af grundvandets 

sårbarhed før, under og 

efter råstofindvinding 

samt grundvandsbeskyt-

telsen efter endt råstof-

indvinding (også even-

tuelle positive påvirk-

ninger). 

 

Risikoen for grund-

vandsforurening, herun-

der for uheld, der kan 

medføre risiko for 

grundvandsforurening. 

Påvirkning af om-

rådets drikkevands-

interesser 

Relevante statslige og 

kommunale udpegninger 

som f.eks. drikkevandsinte-

resser og indvindingsoplan-

de. 

 

Data om aktive drikke-

vandsindvindinger inden for 

300 m baseret på data fra 

Jupiter boringsdatabasen og 

fra Lemvig Kommunen. 

Beskrivelse af området 

drikkevandsinteresse og 

vurdering af om projek-

tet kan påvirke drikke-

vandsindvindinger. 

Påvirkning af natur, 

fauna og flora. 

Data fra Danmarks Miljøpor-

tals Naturdatabase, andre 

relevante naturdatabaser 

samt Lemvig Kommunes 

eventuelle supplerende regi-

streringer. 

 

Kortlægning og feltundersø-

gelser af forekomst af be-

skyttede naturtyper samt 

beskyttede og fredede plan-

te- og dyrearter. Kortlæg-

ningen skal basere sig på, 

hvilke arter, der kan forven-

tes i området fx jf. Håndbog 

om dyrearter 

Vurdering af råstofind-

vindingens påvirkning af 

fredede og beskyttede 

naturtyper og arter. 

 

For bilag IV-arter skal 

det konkret vurderes, 

om det ansøgte kan be-

skadige eller ødelægge 

yngle- og rasteområder i 

det naturlige udbredel-

sesområde for bilag IV-

dyre- og fuglearter, 

samt om bilag IV-

plantearter kan ødelæg-

ges (alle livsstadier). 
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Miljøparameter Datagrundlag Belyses nærmere 

på habitatdirektivets bilag 

IV, Dansk Pattedyrsatlas og 

Miljøstyrelsens artsleksikon,  

 

Undersøgelserne skal følge 

gældende retningslinjer og 

vejledninger for undersøgel-

se af naturtyper og arter, 

herunder Habitatvejlednin-

gen 2020. 

 

Træer, der skal fældes 

(matr. nr. 48i), skal under-

søges for egnethed som 

yngle-eller rastetræer for 

flagermus, herunder spæt-

tehuller, sprækker og hul-

heder. 

 

Vurdering af eventuelle 

afbødende foranstalt-

ninger, samt behov og 

metode for overvågning. 

Påvirkning af land-

skab 

Kommunens landskabska-

rakterkortlægning. 

 

Oplysninger fra Kommune-

plan 2017-2029 for Lemvig 

Kommune, når denne er 

fremlagt som forslag/er 

vedtaget. 

 

Besigtigelse og landskabs-

beskrivelser. 

Vurdering af, hvordan 

råstofindvindingen på-

virker landskabet og vi-

suelle forhold både un-

der graveperioden og 

efter området er efter-

behandlet. 

Påvirkning af kul-

turarv 

Beskrivelser af områdets 

fund og fortidsminder jf. da-

tabasen Fundogfortidsmin-

der.dk inden for og umid-

delbart omkring råstofgra-

veområdet. 

 

Oplysninger fra det lokale 

museum og Slots- og Kul-

turstyrelsen. 

Vurdering af Råstofind-

vindingens påvirkning af 

kulturarv, fortidsminder 

og beskyttede sten- og 

jorddiger inden for og 

omkring råstofgraveom-

rådet.  

Påvirkning af trafi-

kale forhold 

Fastlæggelse af transportru-

ter (veje, der forventes på-

virket af forøget eller æn-

dret trafik som følge af pro-

jektet).  

 

Eventuelle trafiktællinger fra 

Lemvig Kommune. 

Vurdering af, om influ-

ensvejnettet er egnet til 

trafikken, der forårsages 

af projektet. 

 

Vurdering af trafikafvik-

ling, kapacitet og trafik-

sikkerhed. 
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Miljøparameter Datagrundlag Belyses nærmere 

 

Påvirkning med 

støv i nærområdet 

Erfaringsdata anvendes. 

 

Regionens støvrapport, Støv 

fra råstofgrave, 2018 (udar-

bejdet af Niras). 

Beskrivelse af den for-

ventede støvpåvirkning 

fra råstofindvindingen, 

fra oplag af råstoffer og 

fra intern og ekstern 

trafik og kumuleret med 

støv fra miljøpladsen. 

Kumulative forhold Oplysninger om eksisteren-

de og/eller planlagte aktivi-

teter i området jf. kommu-

nal planlægning, der kan 

give kumulative miljøpå-

virkninger. 

Kumulative effekter af-

dækkes i miljøvurderin-

gen af de enkelte miljø-

parametre, hvor det er 

relevant. 

Afværgeforanstalt-

ninger 

 Afværgeforanstaltninger 

skal beskrives for hver 

miljøparameter. Herun-

der eventuelle foran-

staltninger for grund-

vand, natur, landskab i 

forbindelse med efter-

behandling, beskyttelse 

af kulturarv, påvirkning 

af vejnettet,  støv be-

kæmpelse, og kumulati-

ve forhold. 

 

I forlængelse af de miljøparametre, der skal indgå i miljøkonsekvens-

rapporten, ønskes der også vedlagt bilag for alle feltundersøgelser, 

målinger, beregninger og modeller der laves i forbindelse med belys-

ningen af miljøparametrene. 

Miljøparametre, der ikke indgår i miljøkonsekvensvurderingen 

Region Midtjylland har på grundlag af kendte og tilgængelige data-

vurderet, at projektet ikke vil medføre risiko for væsentlig påvirkning 

af følgende miljøparametre, som derfor ikke vurderes nærmere i den 

videre miljøvurderingsproces. 

 

Miljøparameter Begrundelse for, at forholdet ikke vurderes 

nærmere 

Affald Det vurderes, at almindeligt affald mv. uden væsent-

lige miljøpåvirkninger kan bortskaffes efter gældende 

regler, dvs. affaldsbekendtgørelse og de kommunale 

affaldsregulativer. 

Lugtgener Råstofindvinding medfører ikke lugtgener. 



 

Side 12 

Lysgener Det ansøgte vurderes ikke at medføre lysgener. De 

steder, hvor der er behov for belysning, ligger i stor 

afstand til nærliggende beboelse og er enten under 

terræn eller bag afskærmende volde. Belysning vil 

dermed kun være internt i graven. 

Katastrofer og 

ulykker 

Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgø-

relsen. Trafiksikkerhed indgår i miljøkonsekvensvur-

deringen. 

Luftforurening Det ansøgte projekt medfører ikke væsentlig luftforu-

rening, da der kun må anvendes maskinel, hvor den 

specifikke luftforurening er kendt og følger gældende 

regler. 

Støjgener fra ma-

skinel 

Det vurderes at Miljøstyrelsens vejledende støjgræn-

ser for "Områder for blandet bolig- og erhvervsbe-

byggelse" kan overholdes. Hovedparten af aktiviteten 

vil foregå under terræn så tæt som muligt på grave-

fronter/skråninger, og indvindingsområdet ligger i 

stor afstand til nærmeste beboelse. 

Overfladevand Indvinding af sand, grus og sten udgør ikke en væ-

sentligt risiko for forurening af overfladevand. Risiko 

for overfladevand og grundvand består i risiko for 

spild og lækage af drivmidler og hydraulikolie ved 

påkørsel, uheld, mv. samt ved overfladeafstrømning 

og udledning af vand fra gravesøer, til nærliggende 

recipienter. I denne ansøgning ønskes der ikke at 

grave under grundvandsspejlet eller etablering af 

gravesøer. Derudover er der ca. 250 meter til nær-

meste sø (§ 3 sø efter naturbeskyttelsesloven på syd-

lige del af matr. nr. 9h Rom Hede, Rom) og ca. 1,2 

km til nærmeste vandløb (beskyttede vandløb mod 

øst) i forhold til de arealer hvor der søges om at gra-

ve råstoffer. 

Ud fra afstanden og at der ikke etableres nogle åbne 

vandoverflader på gravearealerne vurderes det an-

søgte ikke at indebære en væsentlig risiko for forure-

ning af søer, vandløb eller vådområder. 

Natura 2000 Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er 

Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i 

Klosterhede Plantage, som omfatter Habitatområde 

H224 og Fuglebeskyttelsesområde F115. Afstanden til 

det ansøgte projekt er ca. 300 m. 

Dette Natura 2000-område er jf. Natura 2000-planen 
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specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilste-

deværelse af naturtyperne revling-indlandsklit, våd 

hede, tør hede, enekrat, hængesæk og levesteder for 

odder. 

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området jf. se-

neste Natura 2000-basisanalyse fra Miljøstyrelsen 

(2022-2027) ses i nedenstående tabel. Natura 2000-

planer og –basisanalyser findes i øvrigt på Miljøsty-

relsens hjemmeside; mst@mst.dk.  

 

Miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af 

sand, grus og sten er forholdsvis lokale. Øget støj, 

vibrationer, støv eller emissioner af kvælstofoxider vil 

påvirke nærområdet, men ikke Natura 2000-området 

og udpegningsgrundlagets arter og naturtyper, da 

afstanden fra Natura 2000-området til det ansøgte 

areal er lidt mere end 300 m, og transportruter til og 

fra det ansøgte indvindingsområde går ikke gennem 

Natura 2000-området. 

De sårbare arter på udpegningsgrundlaget i forhold til 

det ansøgte areal er arterne bæklampret, som er 

knyttet til Natura 2000-områdets vandløb, og odder, 

der lever i tilknytning til Natura 2000-områdets vand-

løb og vådområder. Nærmeste vandløb til det ansøg-

te areal er Flynder Å, der ligger mere end 1 km fra 

det ansøgte areal.  

Der vil ikke ske sænkninger af grundvandsstanden 

som følge af det ansøgte projekt, ligesom der ikke vil 

ske udledning af vand fra projektet. Råstofaktivite-

terne ikke således vil påvirke arter, herunder bæk-

lampret, bæver og odder, eller naturtyper, der er 
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knyttet til vandløbssystemer og vådområder i Natura 

2000-område nr. 224 eller Natura 2000-områder 

nedstrøms det ansøgte areal. 

Det vurderes samlet, at råstofindvinding inden for det 

ansøgte areal kan ske uden at påvirke naturtyper el-

ler arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrund-

lag eller Natura 2000-områdets integritet. Det vurde-

res derfor ikke, at der skal foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af virkninger på Natura 200-

området jf. Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2. 

§ 3 naturområder De ansøgte arealer indeholder ikke § 3 beskyttede 

naturområder. Der ansøges dermed ikke om bort-

gravning af § 3 natur. De nærmeste § 3 områder er 

to mindre søer på matr. nr. 9h Rom Hede, Rom, en 

mindre sø på matr. nr. 6i Rom Hede, Rom og en sø 

der strækker sig over matr. nr. 10e, 10f og 11e Rom 

Hede, Rom. Alle fire søer er tidligere gravesøer efter 

endt råstofgravning. Nærmeste sø, i forhold til de 

arealer hvor der søges om gravning af råstoffer, lig-

ger i en afstand af ca. 250 meter vestsydvest for det 

ansøgte. På de ansøgte arealer ønskes det ikke, at 

der skal graves under grundvandspejlet, eller at der 

skal etableres gravesøer til grusvask. 

Ud fra ovenstående vurderes det ikke at der vil ske 

nogen påvirkning af nærmeste § 3 naturområder. 

Fredskov Det vurderes ikke at indvindingen vil medføre påvirk-

ning af nærmeste fredskov-område, da der ikke an-

søges om fældning eller indvinding på arealer med 

denne type skov. For ekstra sikring vil der i råstoftil-

ladelsen stilles vilkår om graveafstande til nærmeste 

fredskovsarealer.   

Beboelse i nærom-

rådet 

Det ansøgte vurderes ikke at påvirke nærmeste be-

boelse. Nærmeste beboelse ligger i en afstand af ca. 

750 meter øst for det ansøgte, mens nærmeste by, 

Rom, ligger ca. 900 meter vest for det ansøgte. Ho-

vedparten af aktiviteten vil forgå under terræn, det 

meste af indvindingsområdet er omkranset af skov 

og bevoksning, og der er opsat jordvolde langs store 

dele af kørevejene. Hovedparten af lastbiler kører 

kun vest ud af råstofgraven ad Fabjerkirkevej mod 

Ringkøbingvej. 

Jordforurening Der er lavet en V1-kortlægning for jordforurening på 

matr. nr. 16f Rom By, Rom og 9k Rom Hede, Rom. 
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Begge matrikler er asfalteret, og der vil ikke blive fo-

retaget råstofindvinding på arealet eller på de tilstø-

dende arealer. Pladsen anvendes til lager og mand-

skabsfaciliteter. Det vurderes derfor, at det ansøgte 

projekt ikke kan påvirke eventuel forurening på de 

kortlagte arealer 

 

Tilladelse fra andre myndigheder 

For at det ansøgte projekt kan gennemføres, er der ikke behov for 

tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 

 

Spørgsmål kan rettes til 

Spørgsmål kan rettes til Region Midtjylland, Lasse Jeremiassen Gre-

gersen tlf. nr. 92432298, mail: Lasse.Gregersen@ru.rm.dk 

 

Høring af afgrænsningsudtalelse  

Udkast til udtalelse om afgrænsning vil blive offentliggjort den 14. 

januar 2021 på Region Midtjyllands hjemmeside 

www.raastoffer.rm.dk. 

 

Tidsfristen for høring af berørte myndigheder skal gerne ske inden 1 

måned fra offentliggørelsen. 

 

Regionen har vurderet, at berørte myndigheder er følgende: 

- Lemvig Kommune 

- De kulturhistoriske Museer i Holstebro 

 

Tidsfristen for offentligheden er 14 dage fra offentliggørelsen. Hø-

ringsfristen for offentligheden er 28. januar 2021. 

 

Høringssvar kan indgives til Region Midtjylland på mail: raastof-

fer@ru.rm.dk 

 

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. 

http://www.raastoffer.rm.dk/

