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Afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 7c, 9h, 10o, 11x og 15e Hestlund By,
Bording, i Ikast-Brande Kommune
Region Midtjylland har modtaget en ansøgning fra A/S Ikast Betonvarefabrik om tilladelse til indvinding af råstoffer i graveområdet Tulstrup i Ikast-Brande Kommune.
Regionen har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af krav om
miljøvurdering, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, inden råstoftilladelsen kan gives.
Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten
har regionen udarbejdet nærværende afgrænsningsudtalelse.
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Indledning

A/S Ikast Betonvarefabrik har den 24. februar 2021 indsendt en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr.
7c, 9h, 10o, 11x og 15e Hestlund By, Bording, i Ikast-Brande Kommune. Matriklerne hører til følgende adresser: Nedre Hestlundvej 21,
7441 Bording (7c), Nedre Hestlundvej 26B, 7441 Bording (10o og
11x), Højris Enge 5, 7430 Ikast (9h) og Højris Enge 15, 7430 Ikast
(15e).
Det ansøgte areal fremgår af figur 1 og er på ca. 94 ha. Arealet ligger
i graveområde Tulstrup, ca. 1,5 km østnordøst for Ikast og 2,5 km
øst for Tulstrup. Arealet ligger umiddelbart øst for et aktivt råstofindvindingsareal, hvor A/S Ikast Betonvarefabrik pt. indvinder sand,
grus og sten.

Figur 1 Oversigtskort med det ansøgte graveområde angivet med rødt.

Ifølge miljøvurderingslovens1 bestemmelser må projekter, der kan
forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes,
før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

1

LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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En tilladelse efter råstofloven2 erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven jf. samordningsbekendtgørelsens 3 § 10.
Råstofindvinding fra åbne brud, hvor indvindingsområdet er over 25
hektar, er opført på miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 19, og er omfattet af krav om miljøvurdering. A/S Ikast Betonvarefabrik skal derfor i forbindelse med den ansøgte indvinding af råstoffer udarbejde en
miljøkonsekvensrapport, jf. miljøvurderingslovens § 20.
Region Midtjylland skal forud for ansøgers udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23.
Side 4

Ifølge miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, pkt. 2, skal regionen foretage en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.
Et udkast til afgrænsningsudtalelsen offentliggøres og sendes til de
berørte 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 offentligheden og en passende frist for høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 4.
Efter høringsperioden sender Region Midtjylland den endelige afgrænsningsudtalelse til A/S Ikast Betonvarefabrik, hvorefter A/S
Ikast Betonvarefabrik udarbejder en miljøkonsekvensrapport med
udgangspunkt i afgrænsningsudtalelsen.
Når den endelige miljøkonsekvensrapport foreligger, sender Region
Midtjylland miljøkonsekvensrapporten og et udkast til råstoftilladelsen
i høring hos offentligheden og berørte myndigheder i 8 uger. Samtidig
vil de miljøoplysninger, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, også
blive offentliggjort.

2

LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer.

3

BEK nr. 244 af 22/02/2021 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurde-

ringer og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

2

Projektbeskrivelse

A/S Ikast Betonvarefabrik har den 24. februar 2021 indsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på en del af
matr.nr. 7c, 9h, 10o, 11x og 15e Hestlund By, Bording, i IkastBrande Kommune. Det ansøgte areal omfatter i alt ca. 94 ha. Arealet
vil blive tilpasset, således det ligger inden for råstofgraveområde Tulstrup jf. Råstofplan 2020.
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Figur 2. Oversigtskort med det ansøgte graveareal angivet med rød streg og
benævnt Ikast-Brande 19. Det aktive graveareal er angivet med blå skravering og benævnes Ikast-Brande 16. Matrikelskel er angivet med pink streg.
Baggrundskort er ortofoto fra foråret 2020.

2.1 Eksisterende tilladelser
A/S Ikast Betonvarefabrik har en eksisterende tilladelse til indvinding
af råstoffer efter råstofloven2 på en del af matr.nr. 2u, 6k, 15u Hestlund By, Bording, og 1r Højris Gde., Ikast, alle beliggende umiddelbart vest for det ansøgte areal og inden for Tulstrup graveområde jf.
Region Midtjyllands gældende råstofplan. Tilladelsen omfatter et indvindingsområde på ca. 23 ha med graveareal, arbejdsarealer og interne køreveje og er dateret 1. oktober 2020. Tilladelsen er gældende
frem til 2030 og omfatter en årlig indvinding op til 250.000 m3 sand,
grus og sten.
Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med råstofindvindingen den
1. oktober 2020 meddelt A/S Ikast Betonvarefabrik tilladelse efter §

26 i vandforsyningsloven4 til grundvandssænkning, samt den 19. juni
2020 meddelt tilladelse til indvinding, afledning og nedsivning af vand
ifm. grusvask jf. hhv. vandforsyningslovens §§ 20 og 21 og miljøbeskyttelseslovens5 §§ 19 og 28.
Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med råstofindvindingen den
18. december 2018 meddelt A/S Ikast Betonvarefabrik tilladelse til et
reguleringsprojekt for Melkær Grøft, omfattende forlægning af Melkær Grøft i forbindelse med råstofindvinding.
2.2 Det ansøgte projekt
I forlængelse af den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer ønsker A/S Ikast Betonvarefabrik at inddrage yderligere 94 ha i graveområdet. Den forventede årlige produktion fra de ansøgte 94 ha vil
være på maksimalt 250.000 m3. Indvindingen forventes påbegyndt i
2021 og afsluttet i 2051.
Den gældende tilladelse omfatter en maksimal årlig produktion på
250.000 m3. Det ansøgte medfører ikke en forøgelse af den samlede
årlige indvindingsmængde af råstoffer fra graveområdet, da indvindingen er en fortsættelse af den hidtidige indvinding med det samme
materiel.
Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten, oplag og udlevering af materialer, mellemdeponering af muld og efterbehandling af
indvindingsområdet. Oparbejdning af materialer i grusgraven vil ske
dels ved tørsortering, dels ved vådsortering og dels ved knusning.
Der forventes indvinding indtil kote ca. 44 m (DVR90), svarende til
ca. 20 m under terræn. Der søges om indvinding under grundvandsspejlet, som forventes at stå i kote ca. 63 m (DVR90). Dvs. råstofferne indvindes hovedsageligt under grundvandsspejlet, som findes ca.
1 m under terræn i området. Der forventes at være ca. 0,15 m muld
og ingen overjord over råstofforekomsten.
Råstofindvindingen planlægges foretaget i flere etaper, der vil blive
fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.
Efter afrømning af muld, som oplægges i oplag eller støjvolde langs
gravearealet indvindes sand, grus og sten med sandsuger ned til ca.
20 meter under terræn. Materialerne køres med læssemaskiner
og/eller transportbånd til oparbejdningspladsen i eksisterende råstofgrav på dele af matr.nr. 6k, 11o og 15e Hestlund By, Bording. Her
sorteres og oparbejdes materialerne og køres som færdigprodukter

4

LBK nr. 1450 af 05/10/2020 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

5

LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.
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via adgangsvejen ud til Nedre Hestlundvej.
Råstofindvindingen vil foregå med følgende materiel:
 3 stk. læssemaskiner
 1 stk. dozer (kun til efterbehandling)
 1 stk. gravemaskine (kun til efterbehandling)
 1 stk. sandsuger med tilhørende afvandingssigte
 1 stk. rundsorterer
 2 stk. vibrationssigter
 1 stk. knivvasker
 1 stk. knuser
 1 stk. jigg
 transportbånd, antal meter efter behov
 2 stk. stationære olietanke, hhv. 4.000 l og 5.900 l
 1 stk. mobil olietank, 3.000 l
Der søges om følgende driftstider: mandag-fredag kl. 6.00-18.00 og
lørdage kl. 7.00-14.00.
Virksomhedens støjniveau angives at ville overholde Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser. Støjvolde vil blive etableret, om nødvendigt:
der planlægges at anlægge støjvolde mod nord i forhold til ejendommene Neder Hestlundvej 18, 20 og 22, mod øst i forhold til ejendommene Neder Hestlundvej 24 og 27 samt mod syd i forhold til
ejendommene Bordingvej 7 og 9.
Der vil ikke blive gravet tættere på skel end 5 meter, herunder ikke
afrømmet muld nærmere til skel end 5 meter. Mod jernbanens skel
mod syd vil der ikke blive gravet tættere på end 20 meter, med maksimal hældning på 1:2 og mod Melkær Grøft vil der blive gravet indtil
8 meter fra grøftens kronekant og herfra i en hældning på 1:2. Afstand til bygninger er 25 meter og hældning 1:2.
For at mindske støvgenerne fra grusgraven vandes interne køreveje
samt materialestakke med vand efter behov.
Der planlægges efterbehandlet til jordbrug med en sø ca. midt på
gravearealet. Der vil blive udlagt muld fra støjvoldene på de dele af
arealet, der skal efterbehandles til jordbrugsformål. Der lægges ikke
muld eller beplantes indenfor 10 meter til søbrinken. Der vil ikke blive
skrænter mod det omgivende terræn. Skråninger mod naboejendomme vil således blive efterbehandlet med et anlæg meget fladere
end 1:2.
Inden for den sydvestlige del af det ansøgte graveområde findes et
engareal, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens 6 § 3. Ansøg6

LBK nr. 240 af 13/03/2019 bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.
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ningen er derfor tillige en ansøgning om dispensation fra IkastBrande Kommune til gennemgravning af det beskyttede engareal.
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3

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold

Formålet med denne afgrænsningsudtalelse er at afgrænse miljøkonsekvensrapportens omfang samt at fastlægge metoden for miljøvurdering og miljøkonsekvensrapportens detaljeringsgrad for de miljøemner, som skal vurderes nærmere, jf. miljøvurderingslovens § 23,
stk. 1.
Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Her anvendes miljøvurderingslovens brede miljøbegreb, som omfatter:
-

den biologiske mangfoldighed
befolkningen og menneskers sundhed
flora og fauna
jordbund og jordarealer
vand
luft
klimatiske faktorer
materielle goder
landskab
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker
ressourceeffektivitet
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer

De miljøemner, som skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, er emner, som kan blive påvirket af projektet, og hvor det ikke kan udelukkes, at påvirkningen er væsentlig. De miljøemner, som ikke bliver
påvirket af projektet, eller hvor det kan udelukkes, at påvirkningen er
væsentlig, skal ikke indgå i miljøkonsekvensrapporten.
3.1 Miljøemner der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten
Region Midtjylland har udarbejdet nærværende afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold på grundlag af ansøgningsmaterialet
fra A/S Ikast Betonvarefabrik modtaget den 24. februar 2021.
Efter høring af offentligheden og berørte myndigheder har Region
Midtjylland vurderet, at følgende miljøemner skal indgå i miljøkonsekvensrapporten:
a) Påvirkning af befolkningen i nærområdet, herunder støj, støv
og vibrationer.
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b) Påvirkning af flora, fauna og biodiversitet, herunder fredede
og beskyttede dyrearter, beskyttede naturtyper og vandløb.
c) Påvirkning af grundvand, drikkevandvandindvinding og overfladevand.
d) Ændret anvendelse af lokalplanlagte jordarealer og sammenhæng med den øvrige planlægning.
e) Påvirkning af landskabet under og efter indvinding af råstoffer.
f) Påvirkning af eventuelle ukendte arkæologiske værdier.
g) Forekomst og påvirkning af forsyningsledninger.
Desuden skal kumulative miljøpåvirkninger fra øvrige relevante aktiviteter i området indgå i miljøkonsekvensrapporten, både for de enkelte miljøemner og samlet set.
Side 10

I tabellen herunder er det beskrevet hvilken metode og datagrundlag,
som forventes anvendt i miljøvurderingen. Både negative og positive
miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingerne.
Miljøkonsekvensrapporten skal belyse påvirkningerne fra den samlede
råstofgrav, dvs. både den ansøgte råstofindvinding (udvidelse) samt
den eksisterende råstofgrav.
Påvirkningerne skal belyses både for anlægs- og for driftsfasen, for
det ansøgte projekt vil det sige anlægsfasen med afrømning af muld,
anlæg af interne køreveje og andre forberedende tiltag og driftsfasen,
hvor der indvindes råstoffer og til slut efterbehandles.
Miljøemne

Datagrundlag

Belyses nærmere

Befolkning
Påvirkning med
støj i nærområdet

Der skal udarbejdes
støjberegninger for aktiviteterne i råstofgraveområdet inklusive kørsel
på interne veje.

Vurdering af, hvorvidt
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
kan overholdes ved de
omkringliggende beboelser. Vurderingen
skal baseres på Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser for områdetype 3 ("Blandet
bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder"), jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984 "Ekstern støj
fra virksomheder".

Støjberegningerne skal
omfatte råstofgraven i
fuld drift og skal udføres
for flere faser af indvindingen.
Støjberegningen skal
baseres på det ansøgte
maskinel og worst case
placering af flytbare
støjkilder.

Miljøemne

Datagrundlag

Belyses nærmere

Støjberegningerne skal
udføres jf. Miljøstyrelsens gældende vejledninger.

Vurdering af behovet
for støjbegrænsende
tiltag, herunder placering, dimensionering
og udformning af
støjvolde og andre
støjdæmpende tiltag.
Vurderingen skal ledsages af støjkort, der
illustrerer støjudbredelsen både med og
uden støjdæmpende
tiltag.

Befolkning
Påvirkning med
støv i nærområdet

Beskrivelse af den forventede støvpåvirkning
fra råstofindvindingen,
fra oplag af råstoffer og
fra intern og ekstern trafik.
Med støv menes både
luftbåren støv og materiale, der føres med
lastbiler og maskiner ud
på det omkringliggende
vejnet.

Vurdering af støvpåvirkning fra råstofindvindingen.
Der fastsættes afværgeforanstaltninger for
at reducere støvpåvirkningen, fx begrænsning af åbne
gravearealer, vanding,
jordvolde, hastighedsbegrænsning,
belægning på interne
køreveje, rengøring af
veje.

Støvpåvirkningen vurderes på grundlag af erfaringer fra lignende råstofgrave og den hidtidige drift.
Erfaringsdata anvendes
samt
"Støv fra Råstofgrave",
Niras, 5. september
2018.
Befolkning
Påvirkning med
vibrationer i nærområdet

Beskrivelse af de forventede vibrationer i forbindelse med driften af råstofgraven.

Vurdering af, hvorvidt
miljøstyrelsens vejledende grænser for
vibrationer kan overholdes ved de omkringliggende boliger.
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Miljøemne

Fredede og beskyttede arter
Herunder arter
anført på EU's
Habitatdirektiv
bilag IV (såkaldte
bilag IV-arter)

Datagrundlag

Belyses nærmere

Erfaringsdata anvendes
samt Miljøstyrelsens
Orientering nr.
9/1997 "Lavfrekvent
støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Vurdering af behovet
for tiltag, der sikrer
beboelser mod vibrationsgener, fx afstand
til anlæg og maskiner.

Kortlægning og feltundersøgelser af forekomst
af beskyttede og fredede
dyrearter.

Vurdering af om indvindingsområdet
rummer leve-, yngleeller rastesteder for
fredede eller beskyttede dyrearter.

Hele indvindingsområdet
samt tilstødende naturarealer gennemgås og
screenes for beskyttede
arter, herunder egnede
levesteder og eventuelle
forekomster. Findes lokaliteter, hvor fredede
eller beskyttede arter
kan forekomme, skal
disse indgå i de videre
feltundersøgelser.
Kortlægningen skal basere sig på, hvilke arter,
der kan forventes i området fx jf. de seneste
artsovervågningsrapporter og Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, fuglebeskyttelsesdirektivet,
Dansk Pattedyrsatlas og
Miljøstyrelsens artsleksikon, samt de arter der
er registreret i området.
Undersøgelserne skal
følge gældende retningslinjer og vejledninger for
undersøgelse af levestedskortlægninger og
arter, herunder Habitatvejledningen 2020.

Vurdering af leveforholdene både før, under og efter råstofindvindingen for de registrerede fredede og
beskyttede arter.
Feltundersøgelser på
arealer rundt om indvindingsområdet bør
foretages med henblik
på at vurdere indvindingsområdets barriereeffekt for eventuelle
bilag IV-arter samt
den økologiske funktionalitet for arterne.
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Miljøemne

Datagrundlag

Belyses nærmere

Beskyttede naturtyper

Beskrivelse af det beskyttede engområde i
den sydlige del af graveområdet, baseret på
data fra Ikast-Brande
Kommune samt en § 3
kortlægning/registrering
af engarealet, såfremt
der ikke foreligger nye
opdaterede data.

Redegørelse for hvordan gravningen tænkes gennemført i forhold til engarealet.

Forekomst af invasive
arter, fx japan-pileurt,
skal undersøges inden
for området, hvor der
skal afrømmes muld.

Vurdering af hvordan
indvindingen vil påvirke engarealet, og
hvilke afværgeforanstaltninger de planlægges udført i forhold hertil. nedlægges
§ 3-arealer skal det
beskrives, hvorledes
erstatningsnatur etableres.
Såfremt der findes
invasive arter inden
for området, hvor der
skal afrømmes muld,
skal det beskrives
hvorledes det sikres,
at de invasive arter
ikke spredes i forbindelse med projektet.

Vand
Grundvand

Grundvandsforholdene i
området skal beskrives.
Herunder forekomst af
terrænnære og regionale
grundvandsforekomster
og disses tilstand og
målsætning jf. Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2021-2027. Hydrologiske og geohydrologiske forhold i området
beskrives.
Beskrivelse af den ansøgte råstofindvindings
påvirkning af såvel primære som sekundære
grundvandsmagasiner,
både kvalitativ og kvantitativ påvirkning.

Såfremt der er væsentlige risici for
grundvandspåvirkning, skal der foretages monitering af
grundvandsspejl
og/eller fastsættes
afværgeforanstaltninger, fx tiltag til sikring
mod forurening af
grundvand.
Grundvandsbeskyttelsen efter endt råstofindvinding vurderes
(herunder også eventuelle positive effekter).
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Miljøemne

Datagrundlag

Belyses nærmere

Beskrivelserne skal tage
udgangspunkt i tilgængelige data og registreringer vedrørende geologi og hydrogeologi.
Påvirkningen skal vurderes på grundlag af moniteringsdata i forbindelse
med den hidtidige indvinding af råstoffer i området, samt på grundlag
af øvrige tilgængelige
rapporter mm. vedrørende påvirkning af
grundvand som følge af
indvinding af råstoffer
under grundvandet.
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Risikoen for forureningsuheld som følge af
råstofindvindingen vurderes, herunder også
okkerforurening.
Vand
Vandindvinding

Vandindvindingsinteresser i området beskrives
på baggrund af data i
tilgængelige databaser
ved GEUS samt data fra
Ikast-Brande Kommune
og Herning Kommune
vedrørende vandindvindinger, der kan blive berørt af råstofindvindingen.

Påvirkningen af vandindvinding i området
beskrives og vurderes. Eventuelle afværgetiltag beskrives.

Vand
Overfladevand

De beskyttede vandløb i
området skal beskrives
og deres sammenhæng
med større målsatte
vandløb jf. Miljøstyrelsens vandområdeplaner
2021-2027.

Påvirkningen af vandløb, søer og vådområder beskrives.

Søer og vådområder inden for og nær ved det

Anvendelse af nye
gravesøer beskrives
og sammenhængen
med det eksisterende
overfladevand beskrives og vurderes.

Miljøemne

Jordarealer
Planlægning

Landskab

Datagrundlag

Belyses nærmere

ansøgte projektområde
beskrives.

Eventuelle afværgetiltag beskrives.

Ændret anvendelse af
kommuneplanlagte og
lokalplanlagte jordarealer beskrives på grundlag af Ikast-Brande
Kommunes kommuneplan, lokalplan og høringssvar fra kommunen.

Påvirkning af kommuneplanens udlægning
af erhvervsområder
belyses.

Det eksisterende landskab beskrives.

Eventuelle forudsætninger for ændring af
lokalplaner, så råstofindvinding muliggøres, beskrives og vurderes.
Vurdering af, hvordan
indvindingen og etableringen af støjvolde
vil indvirke på det
landskabelige indtryk.
Vurdering af de efterbehandlede arealers
påvirkning af landskabet.

Kulturarv

Beskrivelse af forekomsten af kulturarv på
grundlag af oplysninger
fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Museum
Midtjylland.

Eventuelle tiltag til
sikring af ikke kendte
arkæologiske værdier
beskrives.

Materielle goder
Forsyningsledninger

Forekomst af forsyningsledninger inden for eller
nær det ansøgte indvindingsområde skal undersøges. Eventuelle ledningsejere skal kontaktes for aftale om graveafstande mm.

Vurdering af råstofgravningens påvirkning af forsyningsledninger og behov for
afværgeforanstaltninger – aftaler med ledningsejere, omlægning, respektafstande
mm.

Kumulative effekter

Kumulative effekter afdækkes i miljøvurderingen af de enkelte miljøemner og samlet set.

Vurdering af evt. kumulative effekter af
miljøpåvirkningerne.
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I forlængelse af de miljøemner, der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, ønskes der også vedlagt bilag for alle feltundersøgelser, målinger, beregninger og modeller der laves i forbindelse med belysningen af miljøemnerne.
For de øvrige miljøemner er det vurderet, at der ikke vil være sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning (se afsnit 4). Øvrige miljøemner indgår derfor ikke i miljøvurderingen af projektet og dermed ikke
i miljøkonsekvensrapporten.
3.2 Alternativer og referencescenarium
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en kort skitsering af grunden
til at vælge det/de alternativer, der har været behandlet. Dette fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. h.
Hovedforslaget, der indgår i miljøvurderingen, er det scenarie, hvor
den ansøgte tilladelse til råstofindvinding gives.
Referencescenariet er det scenarie, hvor tilladelse til råstofindvinding
ikke gives, og projektet ikke kan realiseres, men råstofindvindingen
jf. eksisterende tilladelser fortsætter. Referencescenariet er i tidligere
miljøvurderingslovgivning benævnt 0-alternativet.
Andre alternativer til projektet skal beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis det er relevant. Dette kan fx være et alternativ, hvor der
ikke kan meddeles dispensation til gennemgravning af § 3 naturbeskyttede arealer, og et alternativ, hvor lokalplanlagte arealer ikke frigives til råstofindvinding.
I miljøkonsekvensrapporten behandles således som minimum følgende 2 alternativer:
 Hovedforslaget: Tilladelse til den ansøgte råstofindvinding
meddeles.
 Referencescenariet: Tilladelse til råstofindvinding gives ikke,
og nuværende råstofindvinding fortsætter jf. den gældende
råstoftilladelse, men der kan ikke udvides, som ansøgt.
Referencescenariet og den sandsynlige udvikling heraf skal i miljøkonsekvensrapporten beskrives og belyses, så miljøpåvirkningerne
fremgår særskilt. Ved referencescenariet kan råstofindvinding fortsætte jf. den gældende råstoftilladelse, men der kan ikke udvides,
som ansøgt. Forskellen mellem hovedforslag og referencescenarie
skal tydeligt fremgår.
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4

Begrundelse for afgrænsning af miljøemner

Herunder gennemgås diverse miljøemner, iht. miljøvurderingslovens
§ 1, stk. 2, med henblik på at afgrænse miljøkonsekvensrapportens
indhold. Region Midtjylland har vurderet projektets potentielle væsentlige miljøpåvirkninger og afgrænset miljøemnerne ift. om, de skal
indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller om de ikke skal belyses yderligere.
4.1 Befolkningen og menneskers sundhed
Den ansøgte råstofindvinding medfører gener i form af støj, støv, vibrationer og øget tung trafik i området.
Der er flere ejendomme med beboelse inden for 200 m fra det ansøgte indvindingsområde på både Bordingvej og Nedre Hestlund Vej. Det
skal fremgå af miljøkonsekvensrapporten hvorledes væsentlige gener
for beboerne på disse ejendomme undgås ved den ansøgte indvinding
af råstoffer, se endvidere afsnit 3.1.
4.1.1 Støv
Støv kan have en væsentlig påvirkning på befolkningen i nærområdet
og deres sundhed. Det kan ikke udelukkes at der vil ske en væsentlig
støvpåvirkning til de nærmeste naboer. Støvpåvirkningen skal derfor
belyses i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.
4.1.2 Støj
Den ansøgte udvidelse af indvindingsområdet vil ændre aktiviteten af
maskiner, anlæg og lastbilkørsel, herunder støj fra råstofgraven. Der
er planlagt anlæg af støjvolde mod nord i forhold til ejendommene
Neder Hestlundvej 18, 20 og 22, mod øst i forhold til ejendommene
Neder Hestlundvej 24 og 27 samt mod syd i forhold til ejendommene
Bordingvej 7 og 9. Støjvoldene forventes at være ca. 5,5 m høje, i alt
ca. 960 m lange og ca. 16 meter brede ved foden (voldens skråning
ca. 1:2).
Der er ikke udført støjberegninger i forbindelse med dimensioneringen af støjvoldene, og det er derfor ikke tilstrækkeligt belyst, om de
vejledende støjgrænser kan overholdes ved de nærliggende beboelser
på Bordingvej og Nedre Hestlund Vej. Støjpåvirkningen af beboelser
inden for 200 m fra indvindingsområdet skal derfor belyses i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.
4.1.3 Vibrationer
Råstofindvinding skaber vibrationer i terrænet. Bygninger på Nedre
Hestlundvej 22 ligger så tæt ved det ansøgte graveareal, at det ikke
kan ikke udelukkes at vibrationer fra råstofgraven vil have en væsentlig påvirkning på bygningerne. Vibrationer fra råstofgraven skal
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derfor belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere
afsnit 3.1.
4.1.4 Trafik
Der søges ikke om en øget indvinding i forhold til den eksisterende
indvindingstilladelse, ligesom til- og frakørsel til råstofgraven søges
ad samme adgangsvej fra Nedre Hestlundvej og videre til de nye gravearealer. Der vurderes derfor ikke at ske væsentlig ændring i trafikken til og fra råstofgraven som følge af det ansøgte, og det vurderes
ikke nødvendigt at få de trafikale forhold belyst nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.
4.2

Flora, fauna og biodiversitet

4.2.1 Internationale naturbeskyttelsesområder
De nærmeste Natura 2000-områder ligger i en afstand af mellem 8
og 9 km syd, syd øst og øst for det ansøgte område:


Natura 2000-område nr. 75 Harrild Hede, Ulvemosen og Heder
i Nørlund Plantage, som omfatter Habitatområde H64 ligger
ca. 7,7 km syd for det ansøgte indvindingsområde.
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af
en væsentlig tilstedeværelse af følgende hedenaturtyper: tør
hede, våd hede og revling-indlandsklit. Herudover rummer
området små, men vigtige, forekomster af højmose, hængesæk og tørvelavning. Udpegningsgrundlaget er følgende:



Natura 2000-område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande,
Velling Skov og Palsgård Skov, som omfatter Habitatområde
H49 og Fuglebeskyttelsesområde F34 ligger ca. 9 km sydøst
for det ansøgte indvindingsområde.
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Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte
de store mosaikagtige forekomster af hede- og indlandsklitnaturtyper, moser og bøgeskove samt de tilknyttede arter og
fugle. Udpegningsgrundlaget er følgende:
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Natura 2000-område nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose,
som omfatter Habitatområde H228 ligger ca. 8 km østnordøst
for det ansøgte indvindingsområde.
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte
de arealmæssigt dominerende forekomster af højmose og tør
hede. Der findes i mindre omfang naturmæssigt værdifulde
arealer med våd hede, surt overdrev, tidvis våd eng, hængesæk og indlandsklit. Herudover er der en del mindre forekomster af skovbevokset tørvemose. Udpegningsgrundlaget er følgende:

Miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten
er forholdsvis lokale. Øget støj, vibrationer, støv eller emissioner af
kvælstofoxider vil kunne påvirke de helt nære omgivelser til indvindingsområdet, men vil ikke kunne medføre væsentlige påvirkninger
over flere kilometer. Natura 2000-områderne ligger således i en afstand, hvor der ikke kan forekomme direkte påvirkning som følge af
den ansøgte råstofindvinding. De våde naturtyper inden for Natura
2000-områderne er følsomme over for ændringer i grundvandsstanden. Råstofindvinding under grundvandsspejlet skaber en midlertidig
grundvandssænkning i nærområdet, men på grund afstanden vil de
hydrauliske forhold i Natura 2000-områderne ikke blive ændret som
følge af den ansøgte råstofindvinding.
Transportvejene for tung trafik til og fra det ansøgte indvindingsområde går ikke gennem natura 2000-områderne, og tung trafik i forbindelse med indvindingen vil derfor ikke påvirke disse.
Indvindingen vurderes på ovennævnte grundlag ikke at hindre
målopfyldelse for de nævnte Natura 2000-områder, og vil heller ikke
medføre væsentlige direkte eller indirekte indvirkninger på Natura
2000-områdernes udpegningsgrundlag eller integritet. Miljøkonsekvensrapporten skal derfor ikke omfatte en nærmere konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2 af indvirkninger på
Natura 2000-områder.
4.2.2 Beskyttede og fredede dyrearter
Ifølge Naturdata7 er der ikke registreret forekomst af arter opført på
habitatdirektivets bilag II, IV eller V, arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, fredede arter eller arter opført på den danske rødliste.
Det ansøgte areal omfatter hovedsageligt landbrugsjord, med konventionel markdrift, som ikke forventes at rumme en fast bestand af
fredede eller beskyttede arter.

7

https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch, opslag 4. maj 2021
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Ud over landbrugsarealerne omfatter det ansøgte indvindingsareal
den øvre del af et beskyttet vandløb, Melkær Grøft, samt et ca. 2 ha
stort engareal, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Inden for det ansøgte areal findes endvidere grøfter, en mindre sø
samt flere levende hegn. Det kan derfor ikke udelukkes at det ansøgte areal rummer yngle-, opholds- og fødesøgningsområder for fredede eller beskyttede arter.
Det beskyttede engareal samt vandløbene er endvidere udlagt som
økologiske forbindelser i kommuneplanen.
Forekomsten af fredede eller beskyttede arter skal derfor undersøges
og en eventuel påvirkning skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes skal indvindingens påvirkning af de økologiske
forbindelser og deres funktion belyses i miljøkonsekvensrapporten, se
endvidere afsnit 3.1.
4.2.3 Beskyttede naturtyper
Inden for det ansøgte indvindingsområde ligger en eng, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere løber det beskyttede vandløb, Melkær Grøft, gennem en del af indvindingsområdet og
det beskyttede vandløb Malmkær Bæk løber langs den nordlige afgrænsning af det ansøgte område. Engarealet og vandløbene er udlagt med naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen.
Engens tilstand må ikke uden dispensation fra Ikast-Brande Kommune påvirkes væsentligt af råstofindvindingen, og der er derfor i forbindelse med den eksisterende indvindingstilladelse opstillet vilkår
om monitering af grundvandspåvirkningen. Ligeledes er der opstillet
vilkår om graveafstand mm. til sikring af Melkær Grøfts tilstand og for
udledning af vaskevand mm.
Det oplyses i ansøgningen, at ejendommens ejer er i dialog med
Ikast-Brande Kommune om fjernelse af engen mod anlæggelse af erstatningsnatur.
Forholdene omkring den beskyttede eng og de beskyttede vandløb
samt indvindingens påvirkning skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne i forbindelse med råstofindvindingen skal ligeledes belyses, se endvidere
afsnit 3.1.
4.2.4 Fredskov
Der er ikke skov inden for det ansøgte indvindingsareal.
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4.3

Vand

4.3.1 Grundvand
Der er terrænnære, regionale og dybe målsatte grundvandsforekomster i området jf. Miljøstyrelsens basisanalyse for vandområdeplaner
2021-2027. Alle grundvandsforekomster er registreret med god kemisk og god kvantitativ tilstand og målsat med samme.
Projektet indebærer råstofindvinding under grundvandsspejlet inden
for et areal på 90 ha, hvor der ved efterbehandling etableres en eller
flere store søer. Indvinding under grundvandsspejlet vil medføre en
midlertidig grundvandssænkning i nærområdet, ligesom etableringen
af store søer vil kunne ændre de hydrauliske forhold i området.
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Der indvindes grundvand til vådsortering af råstoffer i den aktive råstofgrav. Vaskevandet recirkuleres og en mindre del nedsiver i jorden. Vådsorteringsanlægget vil ikke blive flyttet, og der søges ikke
om en udvidelse af vandindvindingen i råstofgraven.
Grundvandsforekomsternes kemiske tilstand kan påvirkes ved spild
eller lækage af brændstof til maskinel i råstofgraven. Endvidere kan
den kemiske tilstand påvirkes ved udfældning af okker, som det ses
ved den hidtidige indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.
Påvirkning af grundvandsforekomsterne skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.
4.3.2 Vandindvinding
Projektområdet ligger delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvist i et område med drikkevandsinteresser
(OD).
Den sydlige del af det ansøgte indvindingsområde ligger i indvindingsoplande til både Østre og Nordre Vandværk i Herning Kommune
samt i indvindingsoplandet til Ikast Vandforsyning – Kildeværket i
Ikast-Brande Kommune. En del af det ansøgte område er endvidere
udpeget som nitratfølsomt indsatsområde (NFI). Der findes desuden
flere vandforsyningsanlæg inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte indvindingsområde.
Påvirkningen af vandindvindingsanlæg skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.
4.3.3 Overfladevand
De nærmeste vandløb er Melkær Grøft i den sydlige del af det ansøgte indvindingsområde, og Malmkær Bæk, som løber umiddelbart nord
for det ansøgte område. Begge vandløb er beskyttede og begge

vandløb afvander til større vandløb, som er målsatte Miljøstyrelsens
basisanalyse for vandområdeplaner.
I den nordvestlige del af det ansøgte projektområde findes en sø eller
et vådområde. Endvidere findes tidligere gravesøer langs den nordvestlige afgrænsning af det ansøgte projektområde.
Indvinding under grundvandsspejlet og ændring af terræn kan påvirke vandføringen i vandløbene og vandstanden i søerne. Endvidere
kan den kemiske tilstand påvirkes ved udfældning af okker, som det
ses ved den hidtidige indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.
Påvirkningen af de to nævnte vandløb og eventuel påvirkning af de
målsatte vandløb skal derfor belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Endvidere skal påvirkningen af nærliggende søer/vådområder
belyses nærmere, se endvidere afsnit 3.1.
4.3.4 Kystvande
Det ansøgte indvindingsområde ligger i en afstand af mere end 40 km
fra nærmeste kystvande. Det ansøgte projekt omfatter ikke aktiviteter, der kan påvirke kystvande over den afstand.
4.4 Luft og klima
Indvinding af råstoffer omfatter ikke aktiviteter der væsentligt kan
påvirke luftkvaliteten eller medføre lugtgener. Indvindingen omfatter
endvidere ikke aktiviteter der kan påvirke klimaet væsentligt.
4.5 Jordbund og jordarealer
Råstofindvindingen vil midlertidigt lægge beslag på arealer, som hidtil
har været anvendt til jordbrug og natur.
Den vestlige del af det ansøgte område er udlagt som værdifuldt
landbrugsområde i kommuneplanen.
I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er den østlige del af indvindingsområdet omfattet af rammeområde nr. 10.E4.1, Industri Øst,
Hestlund Erhvervsområde, som er udlagt som erhvervsområde. Området er ligeledes omfattet af Lokalplan nr. 260 - Erhverv, Hestlund,
Bording, der har udlagt denne del til henholdsvis virksomheder og
regnvandsbassin. Det strider derfor mod anvendelsesbestemmelserne
i både kommuneplanen og lokalplanen at grave råstoffer i området.
Tilladelse til indvinding af råstoffer forudsætter, at byrådet ændrer
anvendelsen af arealet i kommuneplanen fra erhvervsområde til råstofområde og tilbagefører arealet til landzone. Desuden skal den
gældende lokalplan for råstofgraveområdet ophæves for
denne del af lokalplanområdet.
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Ansøger har med mail af 7. maj 2021 oplyst, at der udelukkende søges om indvinding af råstoffer inden for råstofgraveområde Tulstrup,
som udlagt i Råstofplan 2020. Ansøger justerer det ansøgte areal jf.
råstofplanens udlægning af graveområdet.
Anvendelsen af jordarealer og sammenhængen med den øvrige planlægning skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten både under og efter indvindingen, se endvidere afsnit 3.1.
4.6 Landskab
Området er ikke omfattet af kommuneplanens udpegninger vedrørende landskabelige interesser.
Den planlagt råstofindvinding vil ændre landskabet markant, da indvindingen under grundvandsspejlet vil efterlade en sø på omkring 50
ha. Hvorledes landskabets udformning og sammenhæng påvirkes skal
belyses i miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.
4.7 Kulturarv
Der er ikke registreret arkæologiske værdier på eller nær indvindingsområdet, og området er ikke omfattet af udpegninger vedrørende kulturarv.
Det skal fremgå af miljøkonsekvensrapporten hvorledes det sikres, at
ukendte arkæologiske værdier ikke påvirkes som følge af råstofindvindingen, se endvidere afsnit 3.1.
4.8 Materielle goder
Der vil jf. graveplanen vedlagt ansøgningen ikke blive gravet tættere
på skel end 5 meter, herunder ikke afrømmet muld tættere end 5
meter til skel. Mod jernbanens skel mod syd vil der ikke blive gravet
tættere på end 20 meter, med maksimal hældning på 1:2. Afstand til
bygninger er 25 meter og hældning 1:2. Det ansøgte vurderes således ikke at ville påvirke jernbanen eller naboarealer.
Den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at få væsentlige samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige indvirkninger. Materielle
goder så som forsamlingshuse, kirker og arkitektoniske værdier findes ikke i nærheden af indvindingsområdet og vil derfor ikke blive
påvirket af råstofindvindingen.
Forekomst af forsyningsledninger inden for eller nær det ansøgte indvindingsområde skal undersøges og beskrives i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten, se endvidere afsnit 3.1.
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4.9 Katastroferisici og ulykker
Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 8 og udgør
normalt ikke en risiko for større ulykker og/eller katastrofer, ligesom
råstofindvinding ikke er særligt følsom over for klimaændringer fx
oversvømmelse eller stigende vandstand.

5

Generelle krav til miljøkonsekvensrapportens
indhold

Kravene i miljøvurderingslovens1 § 20 og bilag 7 om miljøkonsekvensrapportens indhold skal opfyldes. Nærværende afgrænsningsudtalelse skal ligge til grund for rapporten.
Miljøvurderingslovens § 20 beskriver bl.a. at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal indeholde:
1. En beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender.
2. En beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger
på miljøet.
3. En beskrivelse af projektets særkender eller de foranstaltninger,
der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og
om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
4. En beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning
under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet.
5. Et ikketeknisk resumé af de i nr. 1-4 omhandlede oplysninger.
6. Alle yderligere oplysninger omhandlet i bilag 7, som er relevante
for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for projektet
og for det miljø, der kan forventes at blive berørt.
7. Oplysningerne skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på det
brede miljøbegreb.
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en projektbeskrivelse med
oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender. Dette omfatter bl.a. en detaljeret grave- og
efterbehandlingsplan for indvinding, oparbejdning, graveetaper, indvindingsmængde etc. i det samlede graveområde, dvs. både arealer
omfattet af gældende tilladelser og ansøgte tilladelse samt dimensionering af støjvolde på baggrund af støjberegningerne.
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Der skal i rapporten redegøres for det ansøgtes forhold til anden
planlægning, herunder statens vandområdeplaner og Natura 2000planer samt øvrig relevant planlægning såsom kommuneplan og sektorplaner.
Miljøkonsekvensrapporten skal struktureres, så det tydeligt fremgår,
at kravene til rapportens indhold jf. miljøvurderingslovens § 20 og
bilag 7 er opfyldt.
Derudover skal oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten være fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet, og bygherren skal sikre, at
miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompetente eksperter, jf. miljøvurderingslovens § 20, stk. 1 og stk. 6.
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Afgørelser fra andre myndigheder

For at det ansøgte projekt kan gennemføres, forventer Region
Midtjylland, at der skal gives følgende tilladelser og dispensationer:







Tilladelse fra Ikast-Brande Kommune til midlertidig grundvandssænkning iht. vandforsyningslovens § 26.
Dispensation fra Ikast-Brande Kommune til gennemgravning
af beskyttet natur, eng og vandløb, iht. Naturbeskyttelseslovens § 3.
Afgørelse fra Ikast- Brande Kommune vedrørende regulering
af vandløb jf. vandløbslovens § 16-17 samt bekendtgørelse
om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 3-5.
Dispensation, aflysning eller ny lokalplan fra Ikast-Brande
Kommune iht. planlovens § 19.

Hvorvidt de ovennævnte tilladelser og dispensationer kan meddeles,
afgøres af de kompetente myndigheder.
Region Midtjylland gør opmærksom på, at A/S Ikast Betonvarefabrik
skal indhente en fornyelse af overkørselstilladelsen fra Ikast-Brande
Kommune, hvis den eksisterende overkørselstilladelse er begrænset
mht. udløbsdato eller antal lastbiler/mængde.
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Spørgsmål kan rettes til

Bemærkninger og spørgsmål vedrørende planlægning, natur, trafik og
grundvand rettes til relevante personer i Ikast-Brande Kommune, via
[Indsæt efter høring] og i Herning Kommune, via tlf.: [Indsæt efter
høring]
Spørgsmål om ansøgningen, miljøvurderingsprocessen og andre forhold kan rettes til Region Midtjylland ved Arense Nordentoft på tlf.:
5136 8879 eller e-mail: arense.nordentoft@ru.rm.dk.
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Høring over afgrænsningen

Udkast til regionens afgrænsningsudtalelse har været i høring hos
offentligheden og berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens
§ 35, stk. 1, pkt. 2. Udkastet blev offentliggjort den [Indsæt dato efter høring] på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Regionen har vurderet, at berørte myndigheder er følgende:
 Ikast-Brande Kommune
 Herning Kommune
 Miljøstyrelsen
 Museum Midtjylland
Udkastet til afgrænsningsudtalelsen har været i høring hos de berørte
myndigheder i perioden [Indsæt dato efter høring] og hos offentligheden i perioden [Indsæt dato efter høring].
I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra:
 [Indsæt efter høring]
Høringssvarene er vedlagt i bilag C. Der er indkommet bemærkninger
vedr. følgende emner:
- [Indsæt efter høring]
Baseret på høringssvarene har Region Midtjylland tilføjet og præciseret omfanget af miljøkonsekvensrapporten med hensyn til:
- [Indsæt efter høring]
Høringssvarene vil indgå i Region Midtjyllands videre sagsbehandling.
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Bilag

A. Ansøgningsmateriale modtaget den 24. februar 2021.
B. Notat om miljøvurderingsprocessen.
C. Høringssvar vedrørende udkast til afgrænsningsudtalelse [Indsæt
efter høring].
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