Ansøgningsskema
Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
(Indsendes til Region Midtjylland)
E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Bilag til ansøgningen:
l Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
l Oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser

l Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000,
1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende:
- Adgangsveje
- Bygninger
- Udledning af vand
- Oplagring af affald
- Stationære anlæg
- Øvrige maskiner og anlæg
l Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
l Anmeldeskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 5 (se sidst i
ansøgningsskema- et)

1. Oplysninger om ansøger

Poul Jørgensen

Navn:
Firmanavn:

Midtjyske Grusgrave A/S

CVR-nr.:

34725691

Adresse:

Mørupvej 37, Mørup

Postnr.:

7400

Telefon:
E-mail:

Postdistrikt: Herning
Lokal:

Mobilnr.: 2142 8099

mail@hv-transport.dk

2 -3i. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes - 3i
Matrikel nr.(e): dele af 3i
Ejerlav: Havris, Tvis
Ejendomsnummer: 24151
Adresse: Ll Urlundvej 12
Kommune: Holstebro
Anmeldte rettigheder:

2 -5r. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes - 5r
Matrikel nr.(e): dele af 5r
Ejerlav: Havris, Tvis
Ejendomsnummer: 3 0 4 4
Adresse: Ll Urlundvej 0
Kommune: Holstebro
Anmeldte rettigheder:

2 -3y. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes - 3y
Matrikel nr.(e): dele af 3y
Ejerlav: Havris, Tvis
Ejendomsnummer: 23384
Adresse: Ll Urlundvej 10
Kommune: Holstebro
Anmeldte rettigheder:

3. Oplysninger om ejerforhold
Ejendommens ejer: Som ansøger for 3i og 5r – Midtjyske Grusgrave.
Navn: For 3y er det Poul Jørgensen privat der ejer ejendommen
Firma:
CVR-nr.:
Adresse: Tangsvej 21, 6950 Ringkøbing
Postnr.:
Telefon:

Postdistrikt:
Lokal:

Mobilnr.:

E-mail:

4. Oplysninger om råstofindvinder
Navn: Som ansøger
Firma:
CVR-nr.:
Adresse:
Postnr.:
Telefon:

Postdistrikt:
Lokal:

Mobilnr.:

E-mail:

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst
Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.):
Sand, grus og sten – 30 meter
Oplysninger om råstofundersøgelser:
Sand og Grus Aulum. Råstofkortlægning nr. 20, 2015, Region Midtjylland
Angivelse om forekomst af muld (antal meter):
0,15 meter
Angivelse om forekomst af overjord:
Ingen
Kote for terræn:
48-58 mDVR

Kote for grundvandsspejl: 33-34 mDVR
34,32 i boring 74.637 nord for det ansøgte område
32,92 i boring 74.561 vest for det ansøgte område.
Og kote ca 33 i boring 74.770 syd for området.

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding
Planlagt påbegyndelse af indvinding (år):
2020
Planlagt afslutning af indvinding (år):
2030
Planlagt gravedybde under terræn:
ca. 20 meter – til grundvandsspejlet.
Kote for bunden af gravningen:
Ca. kote 33
Forventet årlig produktion (m3):
200.000 m3
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m3):
30.000 m3
Angivelse af indvindingsarealet (m2 eller ha):
9,9 ha

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer
Sand, grus og sten
Vejmaterialer

Sæt X

Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.

x

Stabilgrus

x

Tilslag til asfalt

x

Uspecificeret vejmateriale

x

Betontilslagsmaterialer
Sand

x

Sten

x

Mørtelsand

x

Ler

Sæt X

Teglfabrikation
Keramikindustri
Øvrig anvendelse (arten angives):

Rødbrændende
Gulbrændende

Kalk og kridt

Sæt X

Cementfabrikation
Brændt kalk
Landbrugskalk
Industrikalk
Jordbrugskalk
Industrikridt
Jordbrugskridt
Øvrig anvendelse

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv)
Arten og anvendelse angives:

8. Maskiner og anlæg
Grave- og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort
jf. pkt. 17.):
McClosky 190 – og Finlay 693 sorteranlæg. Placeret i eksisterende grusgrav
2 stk Komatsu 500 og 2 stk Liebherr 586 gummiged - læsser
Bygningsanlæg:
Skurvogn placeret i eksisterende grusgrav
Oparbejdningsanlæg

Tørsortering x
Vådsortering x
Knusning
Densitetssortering,
Anden oparbejdning

9. Forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler i transportog Oparbejdningsanlæg
Hydraulikolie årligt forbrug i liter: Betjenes i eksisterende grusgrav
Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: Betjenes i eksisterende grav.

10. Brændstoftanke
Stationære anlæg
Placering (angives på kort, jf. pkt. 17): I eksisterende grav
Størrelse:
Tankgodkendelse:

Mobile anlæg
Størrelse:
Tankgodkendelse:

11. Støv
Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og
oplag samt interne adgangsveje
Der sprinkles efter behov

12. Støj
Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag:
Ikke beregnet

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og
maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17:
Der graves i ca. 20 meters dybde. Derved holdes støjniveauet lavt i omgivelserne.

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.
Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses:
Hvor vandet indtages fra:
Der etableres en lille indtagssø. Se graveplan.
Vandforbrug pr. time:

Ca. 100 m3 oppumpes og recirkuleres – 10% skønnes
tabt til fordampning og bortkørt med fugtigt grus = 10 m3
Vandforbrug pr. døgn:
10m3 gange 8 timer = 80 m3 fordamper og bortkøres med
vådt grus i de dage der vaskes (ca. 75 dage) = 6000 m3/år
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges): Nej, men der haves tilladelse til en tilsvarende indvinding i ”den gamle grusgrav”
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:
Skønnet bortledning pr. år:

Måske nedsiver 1/3 af de 80*75 m3 = 2000 m3 pr. år

Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges): Nej, men der haves
tilladelse til en tilsvarende bortledning i ”den gamle grusgrav”
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og
husspildevand:
Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.
Skurvogn med tank i eksisterende grusgrav

Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges).
Nej
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det
ansøgte areal
Angivelse af boringer med DGU-nummer:
Ingen drikkevandsboringer inden for 300 meter fra grusgraven

14. Affald
Mængde af olieprodukter pr. år: Håndteres under eksisterende tilladelse
Mængde af kemikalieprodukter pr. år:
Mængde af brændbart pr. år:
Andet affald:
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper

15.

Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten:
Adgang gennem eksisterende grav.

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges):

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende
til offentlig vej, privat fællesvej:

16. Driftstider
For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
Mandag - fredag
Lørdage

Søn- og helligdage

6.00-18.00

Ingen indvinding

7-14 op til 10 gange om året

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område
Mandag - fredag

Lørdage

Søn- og helligdage

6.00-18.00

7-14 op til 10 gange om året

Ingen indvinding

Ansøgning om screeningsafgørelse jf. § 21 i LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 iht. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 59 af 21/01/2019 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger 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).
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren
skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen
og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i
skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise
beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være
VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja
eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Fortsættelse og udvidelse af eksisterende grusgravning i Holstebro Kommune.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Midtjyske Grusgrave A/S, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Poul Jørgensen, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning. 2142 8099. mail@hv-transport.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets Ll Urlundvej 0, 10 og 12.
geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørne- 3i, 5r (ejes af Midtjyske Grusgrave A/S) og
afmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).
3y Havris, Tvis (ejes af Poul Jørgensen, Tangsvej 21, 6950 Ringkøbing)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel
den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Holstebro

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

Se Graveplan

Basisoplysninger

Tekst

angives anlæggets placering på et søkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget Målestok angives: Se graveplan
og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
Forholdet til VVM reglerne

Ja

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).

Nej
x

2a

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

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:

Projektets karakteristika

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de
eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m 2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

0 m2

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

9,9 ha
Ingen grundvandssænkning

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden

3
Op til 200.000 m grus udgraves og transporteres
bort pr. år..

Projektets karakteristika

Tekst

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på
kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika

Ja

Intet farligt afflad.
Lidt jernskrot fra brugte sold.

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

x

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

x

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFdokumenter?

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

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

x

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-kon-

Tekst

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

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

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

Projektets karakteristika

Ja

Nej

Tekst

klusioner?
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

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

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller
bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.

x

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

x

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

x

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler
og bekendtgørelser om luftforurening?

x

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler
eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
På tørre dag kan det støve efter lastbiler. Dette forbygges ved at sprinkle med
vand.

x

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
x

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

x

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Projektets karakteristika

Ja

Nej

Tekst

lysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Projektets placering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle
formål?

x

Ja

Nej

Tekst
Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der er ikke nogen lokalplan.

x

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende byggeog beskyttelseslinjer?

x

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen
af naboarealer?

x

Hvis »ja« angiv hvilke:

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen
af udlagte råstofområder?
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

x

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20
m bredt.)

x

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

x

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Den ansøgte aktivitet indebærer at en smal stimmel hede gennemgraves.
Området retableres til hede efter endt gravning. Der er givet dispensation til

Projektets placering

Ja

Nej

Tekst
gennemgravningen af Holstebro Kommune.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

x

Har ikke kendskab hertil

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede
område.

Der er400 m til et fredet område vest for graven, Lergrav Egekrat, på den
anden side af jernbanen

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Der er over 8 km til Tihøje Hede

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?

x

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?

x

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

x

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen
er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

x

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

x

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området,
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

x

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

x

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Der graves under
grundvandsspejlet. Den indvinding der finder sted er det vand der bindes til
sand og grus samt lidt fordampning. I alt en ganske ubetydelig ”indvinding”.

Det ansøgte er en del af en aktiv grusgrav. Der sker dog ikke en forøgelse af
indvindingen. Den flytter bare fra en udtømt område til det ansøgte område.

Projektets placering

Ja

Nej

Tekst

af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger
for miljøet?

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

Dato: 11. november 2020 ,

Bygherre/anmelder: A. Geyti, konsulent

Aulum Grusgrav
Grave- og efterbehandlingsplan
Ansøgning om udvidelse mod vest – november 2020
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1

Datablad

Beliggenhed:

Aulum Grusgrav
Lille Ll Urlundvej 10 og 12,
7500 Holstebro

Matrikel:
Ejer:

3i og 5r Havris, Tvis
Som indvinder

Matrikel:
Ejer:

3y Havris, Tvis
Poul Jørgensen
Tangsvej 21
6950 Ringkøbing

Indvinder:

Poul Jørgensen
Midtjyske Grusgrave A/S
Mørupvej 37, 7400 Herning
E-mail: mail@hv-transport.dk

Rådgiver:

Asker Geyti
Hvirvelgårdvej 3
6900 Skjern
Telf: 21144136
ag@geyti.dk

Ansøg areal:

9,9 ha
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2

Indledning

Der er givet en samlet tilladelse til råstofindvinding i Aulum Grusgrav den
5.8.2019. Det meste af grusgraven er nu udgravet og der søges om tilladelse
til at udvide grusgraven med de sidste tilgængelige ressourcer på et 9,9 ha
stort areal. Derefter er grusgraven udtømt.
Denne grave- og efterbehandlingsplan er udvidet som forberedelse til en
Miljøkonsekvensvurdering (MKV) som følge af at det samlede
grusgravsareal er over 25 ha.
Koter er angivet i meter Dansk Vertikal Reference - DVR90. Basiskort og
generelle geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen.

3

Beliggenhed

Råstofgraven ligger mellem Aulum og Holstebro – på grænsen mellem
Holstebro og Herning Kommuner – bilag 1.

4

Råstoffet

Materialerne i området er sand og grus. Materialerne udvindes af Midtjyske
Grusgrave A/S og videresælges.
Lagfølgen er muld, sand og grus. Der er ingen overjord. Den hidtidige
udgravning viser, at der som minimum er grus og sand indtil
grundvandsspejlet, ca. 20 meter under terræn.
I den sydlige del af grusgraven er der gravet under grundvandsspejlet.

5

Området

5.1 Terræn, natur og infrastruktur

Overordnet set ligger grusgraven i et terræn præget af landbrugsdrift. Vest
for grusgraven ligger en jernbane og hovedvejen mellem Aulum og
Holstebro. Tre vindmøller ligger i den østlige del af grusgraven.
Et tidligere udgravet område grænser op til grusgraven mod vest. Det har
nu udviklet sig til et §3 område. I selve grusgraven er der også en af søerne
der har udviklet sig til §3 beskyttet natur.
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6

Grundvand

Grusgraven er placeret i ”Område med drikkevandsinteresser”.
Grundvandet er normalt i kote 33-34 mDVN, men er steget ca. 1 meter de
seneste to år.

7

Aktiviteter i og omkring grusgraven

Den primære aktivitet er selvsagt sand- og grusgravning med tilhørende
vaskning og sortering af råstofferne. Men der foregår også knusning af rene
tegl og betonmaterialer i selve graven, samt modtagelse af ren returjord på
marken øst for grusgraven. Disse aktiviteter er under tilsyn af Herning
Kommune og reguleret af miljøgodkendelse og landzonetilladelse.
Der køres til grusgraven fra indkørsel i syd, ved lille Urlundvej via
Kronborgvej. For at nå til det aktuelt ansøgte område køres gennem hele
den allerede udgravede grusgrav.

Vejforløb ind i det ansøgte område

8

Fredede og beskyttede arealer

8.1 Beskyttet natur

Områder med beskyttet natur fremgår af bilag 2. Arealet indebærer
indvinding hen over en smal stribe §3 hede, men der er givet dispensation

Aulum Grusgrav – Ansøgning om udvidelse, 11. nov. 2020 - Side 6

til gennemgravning af Holstebro Kommune, da området efterfølgende
retableres til naturområde.

Der er dispensation til gennemgravning af heden i det skraverede område.
8.2 Gravhøje

Der er ingen gravhøje nær det ansøgte område.
8.3 Fredskov

Der er ikke fredskov på det ansøgte areal
8.4 Beskyttede diger

Der er ingen beskyttede diger ved det ansøgte område

9

Markeringspæle

Markeringspæle til markering af områdets afgrænsning er vist i bilag 3.
Koordinaterne til de enkelte markeringspæle kan ligeledes findes i bilag 3.
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Graveplan

10.1 Graveretninger i det nye område

I det ansøgte område graves fra matrikel 5r gennem 3y ind i 3i. På matrikel
3y er der en dispensation til at grave i et naturbeskyttet hedeareal.
Der graves over grundvandsspejlet mod vest og nord indtil nordgrænsen for
det ansøgte område nås, hvorefter der graves mod syd under
grundvandsspejlet. På den måde kan man trække maskineriet ”baglæns” ud
af grusgraven og udnytte ressourcerne under grundvandsspejlet uden at
søerne kommer i vejen for indvindingsaktiviteterne. Der vil blive holdt 30
meters afstand til skel ved gravning under grundvandsspejlet.

Indvinding i det ansøgte område. Blå er tørgravning, rød er vådgravning.
10.2 Vådindvinding i ”den gamle grav”

Ligeledes vil relevante områder hvor der er tørgravet i ”den gamle grav”
blive udgravet under grundvandsspejlet. For eksempel veje, knuseareal og
det areal hvor der i dag står skurvogne. Området med Knuseaktivitet har
hidtil været holdt ude af råstofindvindingstilladelsen, og der vil blive søgt
om et tillæg til 2019-tilladelsen, hvis det bliver aktuelt at indvinde under
knusepladsen når den lukker.
Aulum Grusgrav – Ansøgning om udvidelse, 11. nov. 2020 - Side 8

10.3 Skrænthældninger

Skrænterne afgraves til 2 meter fra skel med stejle skrænter.
10.4 Vejadgang

Vejadgang vil være gennem den eksisterende grusgrav.
10.5 Sikring mod støj

Gravningen og læsning vil foregå i bunden af graven, ca. 20 meter under
terræn, hvilket dæmper støjen til omgivelserne betragteligt.
10.6 Indvinding under grundvandsspejlet

Der etableres et grusvaskeværk. I princippet et værk som i Ølstrup – se
figur.

Vaskeværk som det er sat op i Ølstrup. Bundfældnings- og
nedsivningsbassinet placeres en halv meter over grundvandsspejlet.

10.7 Placering af sorter- og vaskeanlæg

Sorter- og vaskeanlæg placeres til at begynd med i den eksisterende grav.
Derefter flyttes det ind i det ansøgte område.
10.8 Værksted

Værksted og garage vil som hidtil være i den gamle grav.
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10.9 Muld

Der er kun et tyndt muldlag på matrikel 3i og 3y. Muldet vil blive lagt ud på
matrikel 5r der retableres til landbrug.
10.10 Området med vindmøller

De to vestligste vindmøller står på en ”halvø” ind i ”den gamle grusgrav”.
Hvis de nedtages inden grusgraven lukker vil der også her blive søgt om
tillæg til 2019-tilladelsen for at indvinde råstofferne på de matrikler hvor
vindmøllerne er placeret. På selve ”halvøen” i øvrigt er der tilladelse til at
indvinde.
Der er gode råstoffer under vindmøllerne. Bortset fra at vindmøllerne ligger
i vejen for grusgravningen, har de ingen indflydelse på indvindingen af
råstofferne.

Mulig indvinding af råstoffer i det område hvor vindmøllerne står.
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Retablering

Den 4.2.2019 er der udarbejdet en efterbehandlingsplan for hele
grusgraven, bortset fra de arealer der søges om her. Der henvises til denne
for detaljer og principper. Nedenfor er planen opsummeret.
11.1 Landbrug

Arealet på matrikel 5r retableres til økologisk landbrugsjord. Det udgør
10,42 ha, hvoraf 2,93 ha allerede er godkendt som afleveret.

Areal der retableres til landbrug. Skraveret område er godkendt afleveret.
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Det retablerede areal med udlagt muld (skraveret på figuren ovenfor).
Dronefoto 10.8.2020.

11.2 Retablering til natur

Hele grusgraven – bortset fra matrikel 5r – retableres som natur. Det vil
være en kombination af lavvandede søer, næringsfattige skrænter,
hedearealer og pionærplanter. Der forventes et rigt og varieret dyreliv i
området.
Der er allerede i dag en tæt dialog med biolog og landskabsarkitekt i
kommunerne for at sikre at grusgraven retableres til naturområde så godt
som muligt af hensyn til flora og fauna. Allerede nu har digesvalerne taget
ophold i stejlskrænter og rådyrene går rundt i graven uden at lade sig
genere af aktiviteterne. De har indstillet sig på, at der ikke drives jagt i
området.
I det sydvestligste hjørne af 5r vil der blive oprethold en korridor med træer
og gerne lyng, således at der er direkte forbindelse mellem 3i og 2z.
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I forvejen er størstedelen af naboarealet, matrikel 2m og 2l, §3-beskyttet
natur og vil derfor også være en del af det store sammenhængende
naturområde der skabes.
11.2.1 Hede

Det hedeareal der gennemgraves genetableres. Overfladen i området
sænkes ca. 20 meter. Der anlægges en sø i bunden af udgravningen.
Skrænterne efterlades som stejlskrænter. Det vil være ønskeligt at lyngen
breder sig på disse skrænter og der vil derfor blive spredt lyngfrø ud på
dem.
11.2.2 Sø

På 3i graves inder grundvandsspejlet og der efterlades en større eller flere
små søer. Søerne er grundvandsfødt med helt rent vand. De etableres med
en lavtvandszone og sikkerhedszone som vist på tegningen nedenfor.
Søerne etableres også med et bugtet forløb med mange næs og vige.
Materialerne er friktionsmaterialer.
De lavvandede dele af søen vil være et fremragende levesteder for insekter
og padder. Omkring søen etableres en lav forhøjning med bagfald, således
at regnvand ikke løber direkte til vandhullet.

Opbygning af sø med lavtvandszone langs bredden.
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Vurdering af virkningen på miljøet

12.1

Kumulative forhold

Samdriften af grusgravning, modtagelse af returjord og knusning af tegl og
beton vil kunne medføre en samlet set større belastning af omgivelserne
end kun grusgravning.
Modtagelsen af returjord sker typisk ved at nogle af de lastbiler der skal
hente sand og grus afleverer et læs returjord ved samme anledning.
Modtagelsen af returjord medfører derfor kun i begrænset omfang mere
trafik til grusgraven.
Ligeledes modtager knusepladsen lejlighedsvis et læs tegl eller
betonbrokker når der hentes sand.
To af de nærmeste ejendomme, Kronborgvej 18 og Lille Urlundvej 12, ejes
af Midtjyske Grusgrave.
12.2 Grundvand

Grusgraven er placeret i ”Område med drikkevandsinteresser”, men der er
ingen indvindingsinteresser i området.
Grundvandet står ca. 1 m højere nu end for to år siden.

12.3 Modtagelse af returjord

Der er givet landzonetilladele og miljøgodkendelse til at modtage ren jord
ved siden af grusgraven. Det er to områder, hvor lerindholdet er så højt at
det ikke kan betale sig at indvinde grus og sand der.
Tanken er at skabe et smukt bakkelandskab med en unik udsigtsmulighed.
Bakkerne er formet som langstrakte bakker – nord-sydvest - der svarer til
landskabets naturlige forløb.
Arealet vil blive efterbehandlet til naturområde.
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Bakkelandskab ved Aulum Grusgrav

12.4 Støj
12.4.1 Vindmøller

Grusgraven ligger i et område der er klassificeret som støjbelastet areal i
Kommuneplanen på grund af vindmøllerne.
12.4.2 Grusgravning

Grusgraven selv er isoleret i forhold til sine naboer. Der graves dybt hvilket
skærmer for støjens udbredelse. Aktiviteterne er knap nok hørbare hvis
man befinder sig et sted, hvor man ikke kan se ned i grusgraven.
12.4.3 Trafik

Den mest belastede ejendom Kronborgvej 24 ligger uden for selve
indkørslen til grusgraven, men passeres af lastbilerne på vej til og fra
graven. For at begrænse støjen er lastbilerne ved skiltning opfordret til at
køre langsomt forbi naboerne.
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Skilte der begrænser hastighed og motorlarm ved naboer.

12.4.4 Knusepladsen

Der er tilladelse til at modtage 10.000m3 tegl og beton om året med et
maksimalt oplag på 5.000 m3.
I praksis drejer det sig om ganske få læs læs om måneden – 500-800 tons på
årsbasis. Materialerne knuses en dag om året med mobil knuser og
anvendes efterfølgende i interne transportveje i grusgraven. Det knuste tegl
og beton sælges ikke.
Knusepladsen er reguleret af miljøgodkendelse. Den meget begrænsede
aktivitet giver i praksis ingen støjgener.
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12.5 Trafik
12.5.1 Grus, ren jord og knuseplads

Der kører i størrelsesordenen 30-40 lastbiltræk om dagen. De fleste
kommer for at hente råstoffer, men nogle har også ren overskudsjord til
anvendelse i bakkelandskabet med. Der kommer så at sige ikke lastbiler
med overskudsjord uden at de tager grus med tilbage. Til knuseanlægget
kommer der en lastbil om ugen.
12.5.2 Jernbane

Der er en jernbane lige vest for grusgraven. Sikkerhedsafstanden til
skinnerne er 50 meter. Grusgraven holder denne afstand.

Blå streg er jernbaneskinner.
Orange streg er en sikkerhedsafstand på 50 meter fra banen.
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12.6 Støv

Om sommeren, i tørre perioder, kan det støve i grusgraven efter lastbilerne.
Støvet kan genere chaufførerne og grusgravens medarbejdere, men når
sjældent op til naboejendomme. Der sprinkles efter behov for at dæmpe
støvet nede i grusgraven.
Det største opmærksomhedspunkt er Kronborgvej 24, som ligger lige ud til
Kronborgvej. Det er en asfaltvej, men det kan ikke undgås at lastbilerne
slæber ler og sand med ud på vejen når de forlader grusgraven. Det kan
give støvgener hos Kronborgvej 24. For at imødegå dette fejes der
regelmæssigt foran huset og den støjdæmpende begrænsning af
hastigheden har også effekt på hvor meget det støver.

12.7 Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område er Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø.
Det ligger ligger 8 km mod sydvest. Et andet område - Ovstrup Hede med
Røjen – ligger 9 km mod øst.
Det vurdereres, i kraft af afstanden til grusgraven at aktiviteterne ikke kan
påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det vil ikke ødelægge eller
beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget.
Det vurderes yderligere, at aktiviteterne ikke vil medføre beskadigelse eller
ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til enkelte
arters forekomst i området haves dog ikke.

12.8 Temaer der ikke er aktuelle

Følgende GIS temaer er gennemgået uden at der er fundet noget af
relevans for grusgraven.
•

Værdifuldt landbrugsområde

•

Værdifuldt kulturmiljø

•

Kulturhistorisk bevaringsværdi

•

Værdifulde geologiske områder

•

Særligt værdifuld eller bevaringsværdige landskaber

•

Økologisk forbindelse

•

Risiko for oversvømmelse og erosion.
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Bilag

1 - Oversigtskort der viser ejendommens beliggenhed
2 - Detailkort der viser det ansøgte område.
3 - Koordinater til markeringspæle.
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Tegning: Asker Geyti, 3. september 2020 - Geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen mf.

Bilag 1
Aulum Grusgrav
Ansøgning om
gravetilladelse
mod vest
August 2020
Oversigt
1:100.000

Tegning: Asker Geyti, 10. nov. 2020 - Geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen mf.

Bilag 2
Aulum Grusgrav
Ansøgning om ny gravetilladelse
November 2020

Ansøgt nyt graveområde - 9,87 ha
Nuværende graveareal og tilbageleveret
Vindmølle
Beskyttede naturtyper:
Eng
Hede
Mose
Sø
Jordstykke

Bilag 3 – Markeringspæle
Aulum Grusgrav 2020
Koordinater i UTM32N

Ansøgning om gravetilladelse – November 2020

Efterbehandlingsplan
Aulum Grusgrav

Aulum Grusgrav Aps
Mørupvej 37, Mørup
7400 Herning

Udarbejdet af:
Asker Geyti
Hvirvelgårdvej 3
6900 Skjern
21144136
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1

Indledning

I 2009 blev der i Herning Kommune givet tilladelse til indvinding af grus og
sand fra Aulum Grusgrav. Senere er der givet flere mindre tilladelser til
udvidelser, heriblandt, længst mod nord, en ca. 1 ha stor tilladelse i
Holstebro kommune i 2017.
Den 21. oktober blev der ansøgt om gravetilladelse på 5f, Havris Tvis, nord
for den nuværende grusgrav – i Holstebro Kommune.
Den 29. oktober 2018 blev der ansøgt om forlængelse af tilladelsen i
Herning Kommune for at få en samlet tilladelse i grusgraven. Ansøgningen
var vedlagt en Grave- og Efterbehandlingsplan dateret 27. oktober 2018.
I forbindelse med sagsbehandlingen er der blevet stillet en række spørgsmål
til den endelige efterbehandling og takten af tilbagelevering af de
udgravede arealer. Samtidig er er kommet en klagenævnsafgørelse om at
arbejdsarealer skal tælle med som aktiv grusgrav.
Derfor er dette supplement til Grave og Efterbehandlingsplanen af 27.
oktober 2018 udarbejdet. En del arealer er ændret eller præciseret – det er
derfor arealerne i den aktuelle plan der er gældende.
Aulum Grusgrav har købt det ansøgte areal på 5f, Havris Tvis.
Efterbehandlingsplanen er én samlet plan for hele grusgraven og dækker
begge ansøgninger.
Koter er angivet i meter Dansk Vertikal Reference – DVR90.
Basiskort og generelle geografiske data er stillet til rådighed af
Geodatastyrelsen.

2

Princip for efterbehandling

Grusgraven mod syd, i Herning Kommune, ønskes tilbageleveret som
naturområde, mens arealet i Holstebro kommunen skal tilbageføres til
landbrugsdrift.
I naturområdet mod syd vil arealerne som hovedregel henligge til naturlig
succession. Enkelte områder vil blive tilplantet med nåletræer og der vil
blive etableret en række grundvandsfødte søer.
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3

Arealanvendelse

3.1

Fredede og beskyttede arealer

Grusgraven grænser op mod §3 tør hede mod vest, både i Herning og
Holstebro kommuner. Arealerne fremgår af Bilag 3.

3.2

Rødsten

På lokalitet 2z, Lergrav Hgd, Aulum er der en forekomst af rødsandsten. Det
er grus og sand sammenkittet af rust. Forekomsten dannes ved at
jernholdige mineraler, især pyrit, forvitrer og reduceret jern opløses i
vandet der strømmer igennem gruset. Når jernet oxiderer udfældes det
som rust og kitter gruset sammen.
Man træffer ofte på denne type forekomster i grusgrave, hvor de især
forekommer i grove forekomster, hvor grundvandet kan strømme let.
Forekomsten er smuk og interessant, og er blevet bevaret ved
efterbehandlingen. Den befinder sig i et område der er godkendt
efterbehandlet.

Rødstensforekomsten
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3.3

Vindmøllerne

Når vindmøllerne er taget ned, forventes det at ”knoldene” de står på blive
borgravet. Det er dog usikkert, hvornår det sker, dog antagelig senest i
2023.

3.4

Knuseplads

Knusepladsen reguleres gennem tilladelse fra Herning Kommune og
området er ikke indeholdt i denne ansøgning. Pladsen vil blive afviklet når
grusgravningen ophører.

Knuseplads

4

Tilbagelevering

4.1

Mod syd i Herning Kommune

To arealer er godkendt afleveret.
Desuden er der 4 områder der er klar til aflevering når ny tilladelse
foreligger. Se bilag 2.

4.2

Mod nord i Holstebro kommune

Hele det ansøgte areal i Holstebro Kommune forventes udgravet og
tilbageleveret inden 2025.
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Arealopgørelser

Arealet af den aktive grusgrav i Herning Kommune, efter tilbageleveringer
og uden knuseplads og vindmølle, er 13,81 ha (grøn på bilag 4).
Den aktive grusgrav i Holstebro Kommune er 10,59 ha (orange på bilag 4).
Samlet areal for aktiv grusgrav efter tilbageleveringer: 24,40 ha.

5.1

Markeringspæle

Til at afgrænse den aktive grusgrav anbringes en række pæle – se bilag 5

6

Planer for fremtidig drift

På længere sigt – efter at 5f er udgravet - er planen at grave mod vest.
Matrikel 3y, Havris Tvis er erhvervet af Aulum Grusgrav og det forventes at
matr. 3i, Havris Tvis. erhverves den 1.1.2020. Planen er – hvis tingen
udvikler sig som forventet – at søge om dispensation til at gennemgrave
den smalle stribe §3 hede der ligger vest for det ansøgte område på 3y,
udgrave 3i og retablere det hele til natur – specielt med udlæg af lyngfrø i
de områder hvor heden er gennemgravet. Derfor er der ikke markeret en
stejlskrænt i den sydlige del af skel ind mod 3y på bilag 3.

7

Retablering

7.1

Skrænthældninger og graveafstande

Skrænterne efterbehandles/efterlades med varierende skrænthældning
indtil naturlig skridtgrænse, dog således at der af hensyn til færdsel på
naboarealer, mindst efterlades materialer indenfor en hældning 1:2 i en
afstand målt 50 meter fra jernbanen, 5 meter fra eksisterende eller
lokalplanlagte veje, 2 meter fra landbrugsarealer, 15 meter fra
grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg og 2
meter fra øvrige skel.
Der er gravet gennem skel mellem 2z, Lergrav Hgd, Aulum og 5f, Havris,
Tvis.
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Vindmøllerne på 2ag og 2af Lergrav Hgd forventes nedtaget på et tidspunkt.
Når vindmøllerne er fjernet, forventes det at områderne bliver udgravet.

7.2

Retableres til skov og natur

Det ansøgte areal i Herning kommune retableres til skov eller udlægges som
ubehandlede arealer der springer i natur. Der tilføres ikke muld til de
udgravede områder.
Skrænter
Nogle af skråningerne vil stå med sands naturlige skridvinkel i et forsøg på
at opretholde stejlskrænter de øverste 3-5 meter af hensyn til huleboende
fugle, for eksempel digesvale eller hornugle.
Søer
Der vil blive skabt flere søer i bunden af grusgraven. Søerne vil være med en
lavbundet periferi og vil være et fremragende levested for padder og
insekter.
Endelig vil bund og skrænter få et let bølget forløb så man undgår et alt for
kunstigt forløb.
Skov
Der plantes enkelte områder med nøjsom nåleskov hvor jordbunden er
leret (se bilag 3). Dette gøres for at skabe en vis variation i grusgraven og for
at give ly for større pattedyr. I den nordvestlige del af 2z er der et område
som ikke er en del af grusgraven. Der bevares de selvsåede bjergfyr.

Selvsået bjergfyr centralt i billedet bevares på 2z
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7.3

Retablering til landbrugsdrift

De ansøgte område i Holstebro kommune, på 5f, Havris Tvis vil blive
retableret til landbrug efter indvinding af råstofferne. Muldlaget bliver
skrabet af og anbragt nord og syd for det ansøgte område. Efter indvinding
vil mulden blive kørt tilbage på arealet.
Området er højest mod vest og falder mod øst. Mod øst laves en flad
dyrkbar skråning, mens der mod vest laves en skrænt 1:2 i den nordlige del
af arealet, for at skabe et levested for skræntlevende dyr.

7.4

Terrænregulering

Uden for grusgraven er der landzonetilladelse til terrænreguleringen på
matr. 2ae Lergrav Hgd, Aulum. Denne forventes afsluttet i løbet af de
næste 5 år. Udformningen bliver som angivet i landzonetilladelsen med
toppunkt i 60 mDVR.

8

Bilag

Bilag 1 – Gravearealer
Bilag 2 – Afleverede arealer
Bilag 3 – Den retablerede grusgrav efter endt drift
Bilag 4 – Den aktive grusgrav
Bilag 5 – Markeringspæle – lokalisering og koordinater
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Aulum Grusgrav
Bilag 1
Gravearealer
Januar 2019

Signaturforklaring
Arealer hvor der er, er søgt eller har været tilladelse
Jordstykke
Kommunegrænse

1:6000

Tegning: Asker Geyti, 31. januar 2019 - Kort og geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen.

Aulum Grusgrav
Bilag 2
Afleveringer
Januar 2019

Signaturforklaring
Arealer hvor der er, er søgt eller har været tilladelse
Jordstykke
Kommunegrænse
Aflevers når ny tilladelse foreligger
Godkendt efterbehandling

1:6000

Tegning: Asker Geyti, 31. januar 2019 - Kort og geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen.

Aulum Grusgrav
Bilag 3
Den retablerede
grusgrav efter endt
drift

Signaturforklaring
Landbrug
Beskyttet §3 natur:
Eng
Hede
Mose
Sø
Nyetableret sø
Skov
Stejlskrænt
Jordstykke
Kommunegrænse

1:6000

Tegning: Asker Geyti, 31. januar 2019 - Kort og geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen.

Aulum Grusgrav
Bilag 4
Aktiv grusgrav efter
afleveringer

Signaturforklaring
Aktiv grusgrav i Holstebro Kommune
Aktiv grusgrav i Herning Kommune
Jordstykke
Kommunegrænse

1:6000

Tegning: Asker Geyti, 31. januar 2019 - Kort og geografiske data er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen.

Bilag 5 - Markeringspæle – Koordinater

31. januar 2019 - Efterbehandlingsplan, Aulum Grusgrav

Koordinater til markeringspæle – UTM32-nord

31. januar 2019 - Efterbehandlingsplan, Aulum Grusgrav

www.holstebro.dk

KIRKESTRÆDE 11 . 7500 HOLSTEBRO

AULUM GRUSGRAV ApS
Mørupvej 37
7400 Herning

Dato: 27. marts 2019
Sagsnummer: 01.05.08-P19-46-18
Henv. til: Payman Hassan Sidiq
Direkte tlf.: 9611 7805
Afdeling tlf.: 9611 7557
Payman.Hassan.Sidiq@holstebro.dk

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af en hede
ifm. råstofgravning ved Ll. Urlundvej, 7500 Holstebro
Holstebro Kommune har behandlet din ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at
krydse/gennemgrave et § 3 hedeområde på ejendommen matr. nr. 3y Havris, Tvis. Ansøgningen er
fremsendt af rådgiver Asker Geyti på vegne af Aulum Grusgrav ApS, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning.
Der henvises til nedenstående kort, luftfotos og billeder.
Projektbeskrivelse og vurdering
I ansøgningen er det oplyst, at

”Aulum grusgrav forventer inden længe at få tilladelse til at udvinde råstoffer i det orange område på
matr. 5f Havris, Tvis. (se vedlagte kortudsnit).
Aulum grusgrav har også erhvervet ejendommen 3y Havris, Tvis, og forventer at overtage 3i Havris, Tvis
den 1.1.2020.
Der er lavet råstofundersøgelser på 3i som viser at der er gode råstoffer der, og det er planen at
indvinde disse råstoffer når 5f er udtømt.
Der vil blive gravet ned til samme dybde som i grusgraven. Derved dannes en skrænt mod nord mens
der mod syd vil dannes en naturlig overgang til det allerede - for længe siden - udgravede areal på 2l
Lergrav Hgd, Aulum. På den måde kommer områderne til at hænge funktionelt sammen, og der dannes
et landskabeligt spændende terræn, der falder fint ind i de store terrænforskelle der er i området.
Dispensationen vil give mulighed for at udnytte råstoffer vest for den eksisterende grusgrav, men også
for at retablere til et naturområde med meget mere sammenhængende natur end i dag.

Tanken er efterfølgende at retablere 3i til naturområde og specielt i korridoren, i 3y, vil der blive udlagt
lyng med frø, så hedearealet vil blive større end nu efter endt udgravning.
Området kommer til at hænge sammen med grusgraven i Herning Kommune som også retableres til
natur. Der skabes derved et stort sammenhængende område med et meget større naturindhold end i
dag.
Gennemgravningen foretages når 5f er udtømt – antagelig om ca. 2-7 år - og korridoren vil være aktiv i
anslået 10 år derefter, hvorefter heden genetableres, men Aulum Grusgrav vil gerne have
dispensationen nu, så gravningen i 5f kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.”
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5f
3y

3i

Der forventes gravetilladelse i det orange område inden længe. Den planlagte korridor ind mod 3i er
skraveret.”
Holstebro Kommune har den 27-11-2018 besigtiget området sammen med dig og din rådgiver.
Du ønsker råstofgravning på markerne på matr. nr. 3i, og 5f Havris, Tvis. Der er et hedeområde på
ejendommen matr. nr. 3y Havris, Tvis, mellem de to marker. Ansøger ønsker at krydse heden for at
komme til marken mod vest på ejendommen matr. nr. 3i Havris, Tvis. Han oplyste, at der er behov for
en vej, der krydser heden, hvor der vil blive gravet til ca. 20 meter dybde og kørselsvejen med
skrænterne kan blive op til 160 meter bred. Kørslen ønskes at ske i området indenfor den røde polygon
på nedenstående luftfoto.
Heden er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Hedeområdet blev ikke gennemgået ved
besigtigelsen, men Holstebro Kommune har besigtiget og gennemgået heden i juli 2016 og registeret
følgende arter: Blåtop, almindelig hvene, bølget bunke, krybende hestegræs, rød svingel, sand- og pillestar, børste- og lyse-siv, almindelig kohvede, almindelig kongepen, tørst, dun-birk, sitkagran, alm.eg,
alm. røn, glansbladet hæg, almindelig gedeblad, hindbær, tormentil, hedelyng, mose-bølle, revling,
tyttebær, skovstjerne og smalbladet mangeløv mfl. Der er tale om et tørt hedeområde med arter af
almindelige forekomst. Der er ikke registreret særligt sjældne, truede, sårbare eller fredede arter i
heden. Heden er C-målsat i den gældende kommuneplan. En stor del af heden er under betydelig
tilgroning i birk, tørst, eg og gran mv.
Du har ved besigtigelsen oplyst, at marken mod øst ønskes anvendt som landbrugsjord efter
råstofgravningen er afsluttet, mens du var positiv indstillet på at marken vest for heden blive lagt ud til
natur efter projekt afslutningen (som efterbehandling).

Vurdering
Jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal der foreligge særlige omstændigheder for at give
dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper og der skal bl.a.
være tale om et område, der ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som værende uden særlig
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interesse. En særlig omstændighed, der kan begrunde en dispensation, kan være, at et ansøgt indgreb
har en naturforbedrende funktion eller hvis tale om væsentlige samfundsmæssige hensyn.
Jf. Råstofloven: formålet er at sikre udnyttelsen af råstofferne som led i en bæredygtig udvikling, hvor
der skal ske en samlet vurdering og interesseafvejning af de samfundsmæssige hensyn.
Det er Holstebro Kommunes vurdering, at der kan meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §
3 til det ansøgte under forudsætningen af, at de stillede vilkår og krav til efterbehandling overholdes.
Projektet vurderes samlet ikke at ville medføre en væsentlig negativ påvirkning af flora og fauna i
området, da den del af heden, der bliver påvirket af projektet, retableres, og marken på ejendommens
matr. nr. 3i udlægges til natur uden brug af gødning og pesticider eller lignende, når projektet er
afsluttet. Der forventes at blive skabt et større sammenhængende naturområde, som vil bestå af
næringsfattig natur med partier med bart sand, hvilket vil være til gavn for mange insekter og andre dyr
(herunder bilag IV-arten markfirben), som kræver solvarme, sandede områder og som trives på heder
med åbent sand.

Vurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV-arter
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000
områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke
i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller
konkrete bilag IV-arter væsentligt.
Der er flere kilometer til det nærmest liggende Natura 2000-område.
Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:
- Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse: Disse arter er ikke registreret i
nærheden af det pågældende område. Projektet vurderes ikke at påvirke arterne negativt.
- Markfirben: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i projektområdet, men området kan potentielt
være et godt levested for arten.
- Odder: Lever udbredt i Storåsystemet og Nissum Fjord. Projektet vurderes ikke at påvirke arten
negativt.
-Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, og vil ikke blive negativt påvirket af projektet.
-Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, og vil ikke blive negativt
påvirket af projektet.
- Birkemus: Arten er ikke registreret i området.
- Småflagermus: Findes overalt, men projektet vurderes ikke at påvirke arterne negativt.
- Grøn kølleguldsmed: Arten er tilknyttet vandløb og forekommer ikke i projektområdet.
- Vandranke og gul stenbræk: Forekommer ikke i projektområdet.

Afgørelse
Der meddeles hermed dispensation efter Lov om naturbeskyttelse § 65, stk. 2 jævnfør § 3 til at krydse
en del af en hede på ejendommen matr. nr. 3y Havris, Tvis.
Dispensationen meddeles på vilkår af,
at projektet udføres som det er beskrevet i ansøgningen,
at Holstebro Kommune bliver orienteret, når projektet er afsluttet,
at den del af heden, der bliver påvirket af projektet, retableres som hede når projektet er afsluttet.
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at der ikke sker kørsel, oplæg af maskiner mv. på resten af hedeområdet, hvilket skal sikres ved
opstilling af festivalhegn eller lignede,
at marken mod vest på ejendommen matr. nr. 3i Havris, Tvis bliver udlagt til natur, når projektet er
afsluttet, og at området skal af ansøger tinglyses som permanent natur uden fremtidig jordbearbejdning,
tilplantning, sprøjtning og gødskning, samt
at der ikke etableres bygninger eller lignende på arealet, som skal udlægges som natur, når projektet er
afsluttet.
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på telefon 9611 50 00, inden arbejdet
igangsættes.
Annoncering
Afgørelsen er offentliggjort på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk under
´Bekendtgørelser’
Klagevejledning
Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, samt enhver der har en væsentlig individuel
interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.
Fristen for at klage over afgørelsen er den 24. april 2019.
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed
eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind,
kan du søge på ”Klagenævnet”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr
at få behandlet klagen.
I vil blive underrettet, hvis andre klager over afgørelsen.
Aktindsigt
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket
materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt
i miljøoplysninger.
Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene
senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.
Fritagelse for brug af klageportal
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet,
som træffer afgørelse om fritagelse.
Udnyttelse og bortfald
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke
er udnyttet inden 3 år.

Med venlig hilsen
Payman Hassan Sidiq
Biolog
Natur og Miljø

Bilag: Efterbehandling
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Kopi sendt til
Miljøstyrelsen – Strandgade 29, 1401 København K – cvr 25798376
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-40, 1620 København V – cvr 54752415 p.nr.
1001712827
Danmarks Naturfredningsforening - cvr 60804214 – p.nr. 1002121278
Holstebro Museum – cvr. 34744866 p.nr. 1018099531
Danmarks Sportsfiskerforbund – cvr 37099015 –
Danmarks Fiskeriforening producentorganisation – 45812510
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark – 25145615
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, – cvr 20538228 –
Rådgiver, Asker Geyti - v/Christian Asker Finnur Geyti, Hvirvelgårdvej 3, 6900 Skjern
Ejer af matr.nr. 3i Havris, Tvis
Ejer af matr.nr. 5f Havris, Tvis
Region Midtjylland, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg

Kort og luftfoto

Råstofgravningsområdet
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Den del af heden, som vil blive påvirket af projektet er indrammet med rød polygon.
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Billede 1. Marken på matr. nr. 5f Havris Tvis

Billede 2. Tidligere råstofgravningsområde på et naboareal
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