Bedsted lø Grusværker Aps
Stenagervej 9
6230 Røderkro
CVR-NR: 58470317

Klima og Ressorucer
Kontaktperson: Jens T.Vejrup
E-mail: jtv@rsyd.dk
Direkte tlf.: 2336 3614
Den 13. november 2020
Journalnr.: 20/42435

Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 417, 378 og 146 Uge Ejerlav, Uge i
Aabenraa Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Region Syddanmark har dato modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. 417, 378 og
146 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune.

Afgørelse
Det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 2a Region Syddanmark har derfor gennemført en
screening af det ansøgte projekt, jf. § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6
relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og
der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.
Afgørelsen er meddelt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) 1 .

Begrundelse for afgørelsen
Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljøvurderingslovens bilag 6 under overskrifterne:
1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
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Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) j f. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.
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1. Anlæggets karakteristika:
Bedsted Lø Grusværker Aps har ansøgt om erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på dele af
matr. 417, 378 og 146 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Det ansøgte areal er på 13 ha og der vil blive
indvundet råstoffer til 25 meter under nuværende terrænkote, svarende til ca. 23 meter under grundvandsspejlet. Der forventes en årlig indvinding på 100.000 m3, heraf 90.000 m3 under grundvandsspejlet i perioden fra 2021 til 2031. Området ønskes efterbehandlet til en sø og landbrugsdrift på en del af arealet. Der vil
ikke blive lagt muld nærmere end 20 meter fra højeste vandstand i søen. Den nuværende adgangsvej via
Hellevad-Bovvej til den eksisterende råstofindvinding på matr. 417 Uge Ejerlav, Uge ønskes fortsat benyttet. Der etableres ikke andre adgangsveje til projektarealet.

2. Projektets placering:
Projektarealet omfatter del af matr. nr. 417, 378 og 146 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Projektarealet ligger umiddelbart øst for Uge By i tilknytning til den eksisterende indvinding på matr. 417 Uge Ejerlav,
Uge. Projektarealet omfatter et areal på 13 ha. Den nuværende råstofindvinding har et resterende areal på
11,2 ha, idet en stor del af råstofområdet er efterbehandlet og godkendt af regionen i august 2020.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:
Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type af projekter, og som
kan beskrives. Derudover er påvirkningerne til at håndtere ved fastsættelse af vilkår i en tilladelse til råstofindvinding, heri fastsættes der vilkår til støj og støv mm. Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som
kompleks.
I forbindelse med projektet vil området ændre karakter, idet det oprindelige landskab ikke vil blive genskabt,
da tilførsel af returjord ikke er tilladt. Ved fastsættelse af efterbehandligsvilkår kan ændringerne i landskabet
blive reduceret.
Projektet omfatter indvinding af råstoffer over og under grundvandsspejlet og efter endt indvinding vil området blive anvendt til landbrugsmæssig drift samt en større sammenhængende sø. Det vurderes ikke sandsynligt, at projektet vil kunne påvirke kvaliteten af grundvandet.
Uge Bæk ligger umiddelbart syd for projektarealet. Der må ikke ledes vand til eller fra vandløbet. Igennem
vilkår vil det blive sikret, at vandløbet ikke bliver påvirket af projektet.
Regionen vurderer samlet set, at anlæggets karakteristika, placering eller den potentielle miljøvurdering i sig
selv eller i kumulation med såvel udnyttede som uudnyttede råstoftilladelser eller vedtagne planer ikke har
nogen væsentlig negativ effekt på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.
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Partshøring
Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens2 § 19.
Høringen forløb i perioden fra den 16. oktober 2020 til den13. november 2020 og er sendt i høring til følgende:
Aabenraa Kommune
Grus Holding Aps (lodsejer)
Søderupgaard A/S (Lodsejer)
Energinet Eltransmission A/S (Åbenråvej 150, 6360 Tinglev)
Jimmy Johannsen, Åbenråvej 62, 6360 Tinglev (Åbenråvej 135)
Jenny og Henry Andresen, Åbenråvej 139, 6360 Tinglev
Bo Jørgensen og Janni Foged, Uge Allégade 37, 6360 Tinglev
Der er indkommet bemærkninger fra Energinet.dk og Aabenraa Kommune, men ikke i forhold til screeningsudkastet.

Klagevejledning
Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klageberettigede er: Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et
link til på forsiden af Nævnenes Hus, hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.
Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.
For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 11. december 2020 kl.
23.59.
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Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer.
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Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.
Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af
denne afgørelse.

Øvrigt
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Jens T. Vejrup
Geolog
Vedlagt:
Bilag 1: Oversigtskort
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Bilag 1 - Oversigtskort

Ansøgte areal (rødt), Igangværende indvinding (grønt), Efterbehandlet areal (grønt/gul).
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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2
Kriterier iht. bilag 6 i lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet
er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af 24. september 2020 med senere supplerende oplysninger af den 2. oktober 2020. Der
er indhentet oplysninger fra relevante databaser samt oplysninger om den nuværede råstofindvinding på arealet.

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Bedsted Lø Grusværker Aps har ansøgt om erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på dele
af matr. 417, 378 og 146 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Det ansøgte areal er på 13 ha og der vil
blive indvundet råstoffer til 25 meter under nuværende terrænkote, svarende til ca. 23 meter under
grundvandsspejlet. Der forventes en årlig indvinding på 100.000 m3, heraf 90.000 m3 under grundvandsspejlet i perioden fra 2021 til 2031. Området ønskes efterbehandlet til en sø og landbrugsdrift på en del af
arealet. Der vil ikke blive lagt muld nærmere end 20 meter fra højeste vandstand i søen. Den nuværende
adgangsvej via Hellevad-Bovvej til den eksisterende råstofindvinding på matr. 417 Uge Ejerlav, Uge ønskes
fortsat benyttet. Der etableres ikke andre adgangsveje til projektarealet. Se oversigtskort nr. 1.
Bedsted Lø Grusværker Aps, Stenagervej 9, 6230 Rødekro

Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer

Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer

Bedsted Lø Grusværker Aps, Stenagervej 9, 6230 Rødekro, att.: Palle Kjær

Projektets placering og arealbehov i ha

Projektarealet omfatter del af matr. nr. 417, 378 og 146 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Projektarealet ligger umiddelbart øst for Uge By i tilknytning til den eksisterende indvinding på matr. 417 Uge
Ejerlav, Uge. Projektarealet omfatter et areal på 13 ha. Den nuværende råstofindvinding har et areal 11,2
ha idet dele af den er efterbehandlet og godkendt af regionen i august 2020.
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Oversigtskort nr. 1
Rødt: Ansøgt areal
Grønt: igangværende indvinding
Gul/grønt: efterbehandlet areal

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen

Der vil ikke være behov for at anvende råstoffer i hverken anlægs- eller driftsfasen, Idet formålet med projektet er at
indvinde råstoffer (sand, grus og sten).

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og
driftsfasen

I det konkrete, ansøgte projekt er der behov for at anvende vand i driftfasen, idet hovedparten af råstofindvindingen
foregår under grundvandsspejlet med en ralsuger.
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Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og
driftsfasen

Der vil ikke umiddelbart blive produceret yderligere affald i forbindelse med det ansøgte projekt.

Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægsog driftsfasen

Der vil ikke umiddelbart blive produceret yderligere affald i forbindelse med det ansøgte projekt.

Kriterium

Ja

Er der andre ejere end bygherre?

Bør undersøges

Nej

Bemærkninger
Lodsejer: Grus Holding Aps, Stenagervej 9, 6230 Rødekro (matr. 417 og
378) og Søderupgaard A/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro (matr. 146)

X

Arealet er beliggende i det 895 ha store graveområde Uge Nord udlagt i
Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Der er en eksisternde råstofindvinding på del af matr. 417 Uge. Der forventes ikke kumulative forhold mellem den eksisterende råstofindvinding og det ansøgte, idet der ikke vil ske
en øget indvinding. Der er en igangværende råstofindvinding ca. 2,5 km
nordvest for det ansøgte projekt. Begge indvindinger benytter Åbenråvej
og Hellevad-Bovvej, men det vuderes ikke at give yderligere påvirkninger
af miljøet.
Der vuderes ikke, at der skal foretages væsentlige ændringer vedr. vandforsyningskapacitet i forbindelse med det ansøgte projekt, idet den årlige
indvindingsmængde af råstoffer ikke vil blive øget. Dermed vil der ikke
blive foretaget yderligere grusvask og behovet for indvinding af vandet vil
ikke blive øget.

Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)

X

Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet

X

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?

X

Der vil ikke umiddelbart være behov for at ændre i det eksisterende ordninger vedr. affald og spildevand.

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?

X

Der vil ikke blive anvendt mere materiel end der tidligere er blevet vurderet
i den gældende tilaldelsen. Derfor vurderes det, at de gældende støjværdier vil kunne overholdes.

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?

X

Der er ikke kendskab til, at projektet vil resultere i vibrationsgener i forbindelse med råstofindvindingen.
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Vil anlægget give anledning til støvgener?

X

Vil anlægget give anledning til lugtgener?

X

Vil anlægget give anledning til lysgener?

X

Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?

X

Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?

X

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og
overfladevand)?

X

Der vil opstå støvgener i tørre perioder, men det vurderes ikke sandsynligt
at støvgener vil kunne påvirke de omkringliggende ejendomme udenfor
selve indvindingsområdet.
Der er ikke kendskab til, at råstofindvindingen og den efterfølgende efterbehandling vil kunne give anledning til lugtgener, da der er tale om indvinding af jomfruelige råstoffer uden brug af tilsætningsstoffer eller lignende.
De nærmeste ejendomme ligger langs med Åbenråvej og i Uge By. På
grund af afstenden på 300 meter vurderes det ikke sandsynligt, at de omkringliggende ejendomme vil blive generet af lys fra hverken stationære eller kørende maskiner.
Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og projektet forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Indvinder skal sikre at alt
udstyr holdes i forsvarlig stand, således at risikoen for spild fra maskiner
minimeres.
Der vurderes ikke, at arbejdet i forbindelse med projektet udgør en særlig
risko for uheld.
Der er ikke fastsat grænseværdier for luftforeningen i forbindelse med projektet. Der vil være luftforurening fra dieseldrevene maskiner, men det vuderes at de overholder de generelle normer for emission.
Selve projektet udgør ikke umiddelbart en risiko for vandforurening, medmindre der sker uheld eller lignende indenfor projekt arealet.

Projektets placering
Kriterium

Ja

Bør undersøges

Nej

Bemærkninger
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Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?

X

Projektområdet anvendes i dag til landbrugsdrift og projektarealet vil i en
periode være inddraget til erhvervsmæssig råstofindvinding. Efter endt indvinding bliver en del af arealet efterbehandlet til landbrugsdrift, og resten
bliver efterbehandlet til sø.

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?

X

Projektområdet er i øjeblikket ikke omfattet af nogen lokalplan, og der kræves således ikke en ændring af lokalplanforholdende.

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?

X

Projektet forudsætter ikke umiddelbart ændringer i den eksisterende kommuneplan for Aabenraa Kommune.

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?

X

Projektet omfatter alene råstofindvinding på del af matr. 417, 378 og 146
Uge Ejerlav, Uge og det vil ikke begrænse den nuværende anvendelse af
naboarealerne, som primært anvendes til landbrugsmæssig drift.

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?

X

Projektet omhandler indvinding af råstoffer indenfor det udlagte råstofgraveområde Uge Nord.
Projektarealet ligger inden for et OSD-område (område med særligt drikkevandsinteresse). Projektarealet ligger ikke indenfor opland til almene vandforsyninger.

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?

X

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?

X

Der er ikke kendskab til sårbare vådområder omkring projektarealet, som
vil blive påvirket af råstofindvindingen.

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

X

Der er 9 km til nærmeste kyst, som er Aabenraa Fjord. Projektet er således
ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.

Forudsætter projektet rydning af skov?

X

Der er ikke registreret fredsskov indenfor projektareal.

Hovedparten af råstofindvindingen vil ske under grundvandsspejlet, men
det vurderes ikke at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
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Der er ikke kendskab til, at der skal etableres reservater eller naturparker
indenfor projektområdet. Dermed vil projektet ikke umiddelbart være i stid
med eller til hinder for etablering af reservater og naturparker.
Projektområdet ligger ca. 45 km øst for vadehavet. Det vurderes at projektets påvirkning er af lokal karakter og med en ringe udbredelse. Det er således ikke sandsynligt, at projektet vil kunne påvirke vadehavsområdet og
udpegningsgrundlaget herfor.
Projektet ligger ikke i nærheden af beskyttede eller fredede områder. Der
ligger to beskyttede § 3 søer, nord for Åbenråvej. Der er tale om tidligere
råstofsøer som nu er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det vuderes
ikke sandsynligt, at projektet vil kunne påvirke de beskyttede § 3 søer, da
afstanden er ca. 500 meter mellem søerne og projektarealet.
Projektarealet ligger 2600 meter sydvest for Habitatområde Bolderselv
Skov og og Uge skov. Det vurderes ikke umiddelbart sandsynligt, at projektet vil kunne påvirke Bolderslev Skov og Uge Skov og det tilhørende udpegningsgrundlag, da råstofindvindingen erfaringsmæssig kun har en lokal
påvirkning.

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?

X

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?

X

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?

X

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?

X

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?

X

Der er ikke kendskab til eller oplysninger om, at der indenfor projektarealet
findes beskyttede bilag IV arter.

Forventes området at rumme danske rødlistearter?

X

Der er ikke kendskab til eller oplysninger om rødlistearter indenfor projektarealet.

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer
for overfladevand allerede er overskredet?

X

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer
for grundvand allerede er overskredet?

X

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer
for naturområder allerede er overskredet?

X

I forbindelse med projektet vil der ikke blive udledt vand til dræn eller vandløb som vil kunne påvirke miljøkvalitetsnormer for overfladevand. Den nærliggede Uge Bæk vil ikke blive påvirket og der vil blive stillet vilkår i råstoftilladelsen i forhold til gravning langs med Uge Bæk.
Der er ikke kendskab til at råstofindvinding under grundvandsspejlet vil
kunne påvirke grundvandets kvalitet. Det vurderes således ikke sandsynligt, at projektet vil kunne påvirke kvaliteten af grundvandet under projektarealet.
Der er ikke kendskab til naturområder omkring projektarealet, hvor miljøkvalitetsnormer er overskredet. Det vurderes således ikke sandsynligt, at
projektet vil kunne påvirke omkringliggende naturområder.
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Projektarealet ligger ca. 250 meter øst for Uge By, som er den nærmeste
bymæssige bebyggelse. Der er etableret en jordvold langs med HellevadBovvej og det vurderes derfor ikke sandsynligt, at støj, lys eller luft vil
kunne genere ind over Uge By.
Projektet ligger i landzone og nærmeste bymæssig bebyggelse ligger 250
meter mod vest. Det vurderes dermed, at området ikke ligger i et tæt befolket område.

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer
for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?

X

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?

X

Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?

X

Der er ikke er kendskab til historiske landskabstræk indenfor eller omkring
projektarealet som kan blive påvirket af råstofindvindingen.

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?

X

Der er ikke kendskab til kulturelle landskabstræk indenfor eller i umiddelbar
nærhed af projektarealet.

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?

X

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?

X

Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?

X

Der er ikke kendskab til fortidsminder på selve projektarealet, nærmeste
beskyttede fortidsminde ligger ca. 400 meter syd for projektarealet. Museum Sønderjylland-Arkæologi Haderslev har oplyst at Olgerdiget ligger
umiddelbart øst for projektarealet. Det vurderes, at aktiviterne indefor projektarealet ikke vil påvirke de beskyttede fortidsminder.
I forbindelse med projektet vil området ændre karakter, idet det oprindelige
landskab ikke vil blive genskabt, da tilførsel af returjord ikke er tilladt indenfor det aktuelle projektområde.
Projektet ligger på en hedeslette, som er skabt ved afslutningen af den sidste istid, hvor store mængder af sand og grus strømmede ud over området
og videre mod vest. Projektarealet udgør ikke en væsentlig del af den samlede hedeslette, og de generelle geologiske landskabstræk, vil dermed
fortsat blive bevaret.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal

Det ansøgte projektareal er på samlet 13 ha, og der forventes ikke en påvirkninger som strækker sig underfor det ansøgte projektareal.
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Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen

Der ligger nogle få ejendomme omkring projektarealet, men disse ejendomme forventes ikke at blive berørt
af det ansøgte projekt.

Kriterium

Ja

Bør undersøges

Nej

Bemærkninger

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?

X

Projektet indgår som en del af den eksisterende råstofindvinding, som fortsætter ind på det nye projektareal.

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?

X

Projektet resulterer i en øget påvirknig af landskabet. En del af landskabet
efterbehandles til samme niveau, og på den resterende del efterlades der
en sø. De nævnte forhold vurderes ikke at være væsentlige enkeltvis.

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?

X

Det samlede projekt vil primært påvirke landskabet. Det vurderes ikke, at
miljøpåvirkningerne samlet set er væsentlige.

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?

X

Der forventes ikke at være påvirkninger som rækker ud over kommunegrænsen, da råstofindvindingen erfaringsmæssigt kun udgør en lokal påvirkning.

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?

X

Der forventes ikke påvirkninger af nabolande med baggrund i projektets
lokale påvirkning med en begrænset udbredelse.

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks

X

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

X

Projektet omhandler alene råstofindvinding, hvor der foretages indvinding
af råstoffer, primært under grundvandsspejlet, samt efterfølgende efterbehandling. Det er kendte elementer i forbindelse med råstofindvindingen og
de vurderes ikke samlet at være komplekse.
Sandsynligheden for miljøpåvirkninger indenfor projektarealet er stor, men
de relevante miljøpåvirkninger er kendte og de vil ikke være væsentlige i
forhold til det omkringliggende miljø- og naturforhold.

Er påvirkningen af miljøet varig?

X

Formålet med projektet er at foretage råstofindvinding indenfor det angivne projektareal. Der vil være en varig påvirkning af landskabet, idet de
fjernede råstoffer ikke erstattes af andre råstoffer eller af tilkørt jord.

Er påvirkningen af miljøet hyppig?

X

På det ansøgte projektareal vil tilladelsen gælde frem til 2030. På den
baggrund vurderes det, at påvirkningen vil være hyppig, men det vurderes
ikke, at den hyppige påvirkning er væsentlig.
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Er påvirkningen af miljøet irreversibel?

X

Er der andre kumulative forhold?

X

Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?

X

Projektet omhandler indvinding af råstoffer. Der er således tale om en irreversibel proces, idet råstoffer kun kan indvindes en gang og ikke fornyes.
Det vurderes at påvirkninger af miljøet primært handler om det ændrede
landskab efter endt indvinding. Det vurderes ikke at være et væsentligt forhold, idet det ændrede landskab er en kendt eftervirkning af råstofindingen.
Der er ikke andre kumulative forhold i området end de nævnte råstofindvindinger. Det vurderes, at der ikke vil opstå kumulative forhold mellem det
ansøgte projekt og de øvrige råstofindvindinger i området.
Alle påvirkninger fra råstofindvinding er kendte og der vil blive stillet vilkår
for at begrænse påvirkningerne udenfor indvindingsområdet. Det er formålet med råstofloven, at råstofferne skal indvindes i udlagte graveområder.
Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at begrænse indvirkningerne
på landskabet. Men det er muligt at stille relevante vilkår for efterbehandlingen, således at landskabet efterfølgende kan bruges til det ønskede formål.

Konklusion
Kriterium

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der
skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?

Ja

Nej

Bemærkninger

X

De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner
dele af landskabet. Efter endt indvinding skal der foretages en reetablering
af arealet til erhvervsformål. Den landskabelige påvirkning såvel under
som efter råstofindvinding forventes hverken enkeltvist eller kumulativt at
påvirke landskabet væsentligt. Der vil være støj fra råstofindvindingen i
dagtimerne. Støjpåvirkningen vurderes at kunne overholde de vejledende
støjgrænser for de nærmeste boliger i åbent land, og vil i øvrigt blive reguleret gennem indvindingstilladelsen. Påvirkningerne forventes ikke enkeltvist eller samlet i forhold til nærværende ansøgning at være væsentlige.
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Det er regionens vurdering, at resultatet af screeningen af det ansøgte
projekt ikke giver anledning til at antage at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, da projektet hverken i sig selv eller i kumulation med
andre projekter eller vedtagne planer, antages at få nogen væsentlig påvirkning af miljøet.

Dato: 14. oktober 2020

Sagsbehandler: Jens T. Vejrup
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