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Afgørelse efter miljøvurderingsloven i forbindelse med
ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 1a Boller
Hgd., Tårs, Hjørring Kommune
Region Nordjylland har behandlet jeres ansøgning efter miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning
om erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på et ca. 6,2 ha stort areal på matr.nr. 1a Boller Hgd.,
Tårs, Hjørring Kommune.
Ifølge miljøvurderingsloven1 skal der ved visse projekter udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVMredegørelse), hvis projektet antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, inden der tages endelig stilling til
gennemførelse af projektet.

Pligt til screening
Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 på følgende punkter:
pkt. 2a) Råstofindvinding fra åbne brud og tørvegravning
pkt. 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse
pkt. 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand som ikke er omfattet af bilag 1.

Region Nordjylland har derfor udført en screening for at vurdere om projektet på grund af art, dimensioner
eller placering antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Afgørelse
Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering, må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen2. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Begrundelse
Det er Region Nordjyllands vurdering, at projektet ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet.
Det indgår i vurderingen, at
• projektet ligger i område, der er udlagt som graveområde i Region Nordjyllands Råstofplan 2020
• indvindingen ikke vurderes at påvirke grundvandsinteresser
• projektet ligger i god afstand til naboer og ikke vurderes at give anledning til en væsentlig påvirkning
med støj, støv eller trafik
• projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne skade
arter eller naturtyper som nærliggende Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte
• projektet ikke vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.
• Projektet ikke vurderes at medføre en forringelse af grundvands- eller overfladevandsforekomsters tilstand eller at hindre de fastlagte miljømål for overfladevand og grundvand.
• projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre aktiviteter og projekter i området, forventes at
give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning

Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil give anledning til
væsentlige påvirkninger af miljøet.

Udnyttelse
Screeningsafgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, og projektet må ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse
efter råstoflovens § 7.

Høring
Et udkast til screeningsafgørelse har sammen med ansøgningsmaterialet været sendt i høring hos Hjørring
Kommune og andre myndigheder, forsyningsselskaber, landsdækkende foreninger og parter i perioden fra
den 25. maj 2022 til den 22. juni 2022.

2

Screeningen tager udgangspunkt i kriterierne fra miljøvurderingslovens bilag 6 ’Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet
af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering’.
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Region Nordjylland har modtaget bemærkninger fra Hjørring Kommune, Miljøstyrelsen Østjylland og Vendsyssel Historiske Museum.
Miljøstyrelsen oplyser i deres høringssvar, at det ansøgte projekt kræver dispensation fra skovlovens § 11
og at praksis for dispensation er restriktiv. I områder der i Regionens råstofplan er udpeget som graveområde, forudsættes det dog som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til udnyttelse
af råstofforekomster er afvejet over for hensynet til at bevare fredskoven. Miljøstyrelsen oplyser endvidere,
at området efter reetablering skal tilplantes med skov, herunder kan op til 10 % af et fredskovspligtigt areal
udlægges til lysåben natur. Miljøstyrelsen har med høringssvaret ikke taget stilling til om der kan meddeles
dispensation efter skovloven og har ikke yderligere bemærkninger til Region Nordjyllands udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven.
Vendsyssel Historiske Museum oplyser, at området omkring Boller er et højintensivt forhistorisk landskab.
Museet anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse inden der inddrages nye områder til råstofindvinding. Dette med henblik på at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af
skjulte fortidsminder.
Hjørring Kommuner oplyser, at kommunen som myndighed skal træffe afgørelse efter vandforsyningslovens
§§ 20,21, og 26 samt efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Kommunen tilkendegiver at det er muligt at meddele disse afgørelser. Hjørring Kommune har et generelt ønske om etablering af ny næringsfattig natur og
anbefaler på den baggrund, at muldjorden fjernes fra området og ikke anvendes i efterbehandlingen. Kommunen vurderer, at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og
har ikke bemærkninger til Regionens vurdering af, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet.
Hjørring Antenneselskab oplyser, at de ikke har ledninger i området og ansøgers konsulent oplyser at ansøger ikke har bemærkninger til udkast til afgørelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen inklusiv bilag bliver offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.raastoffer.rn.dk under
’Tilladelse til råstofindvinding’ under ’Afgørelser om tilladelser efter råstofloven’.

Klagevejledning
Afgørelse efter miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland via klageportalen,
som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning
til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. miljøvurderingslovens § 53.
Klageberettigede jf. miljøvurderingslovens § 50 er:
• Miljø- og Fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
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• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

En klage skal oprettes på Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside
(nmkn.dk). Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Region Nordjylland, er den myndighed,
der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på
900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau).
En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først
sendt videre når gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en lørdag eller søn- og
helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Anne Marie Henriksen
Råstofmedarbejder

Bilag:
Screeningsskema

Kopi til:
• Henrik Thomas Christiansen og Peter Alex Christiansen (lodsejere)
• DGE, att. Thomas Kristiansen, thk@dge.dk
• Hjørring Kommune, hjoerring@hjoerring.dk; gitte.johansen@hjoerring.dk
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• Miljøstyrelsen. mst@mst.dk
• Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
• Miljøstyrelsen Østjylland, ojl@mst.dk
• Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminer@slks.dk
• Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk
• Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, hjoerring@dn.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, hjoerring@dof.dk
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
• Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
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Screening i henhold til miljøvurderingsloven
Kriterier omhandlet i miljøvurderingslovens § 21 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering.
Kriterierne er opført i bilag 6 i lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S søger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 1a Boller Hgd., Tårs,
Hjørring Kommune. Arealet hører til ejendommen Bollervej 85, 9830 Tårs. Projektområdet ligger i graveområde Boller i Region
Nordjyllands Råstofplan 2020.
Der søges om indvinding af op til 50.000 m3 sand, grus og sten pr. år over en 10-årig periode på et areal på ca. 6,2 ha. I det
omfang mulden ikke skal anvendes til efterbehandling, søges der desuden om afsætning af denne.
Det ansøgte areal er i dag omfattet af indvindingstilladelse af 18. februar 2013, der udløber den 31. december 2022. Den ansøgte
tilladelse skal erstatte den hidtidige tilladelse. I forhold til den gældende tilladelse er det ansøgte areal reduceret med knap 1 ha
mod øst, idet dette areal ikke ligger indenfor graveområde udlagt i Råstofplan 2020.
Det ansøgte indvindingsareal er udlagt til fredskov. I forbindelse med den tidligere indvindingstilladelse er der meddelt
dispensation fra skovloven mod udlægning af 200 % erstatningsskov. Denne dispensation udløber med udgangen af 2022 og der
søges derfor om en ny dispensation efter skovloven. Miljøstyrelsen er myndighed.
Det ansøgte projekt omfatter tør- og vådsortering. Vådsortering skal ske via indtag af vand fra gravesø. Vandet recirkuleres til
gravesøen via et slambassin.
Terrænkoten i området ligger på +35-52 m DVR90 og der søges om indvinding til en bundkote på +33 m DVR90 svarende til en
gravedybde på op til 19 m u.t. Grundvandsspejlet ligger omkring kote + 31-32 DVR90. Der søges som udgangspunkt ikke om
indvinding under grundvandsspejlet. Der skal dog etableres en gravesø i forbindelse med vådsortering og det forventes, at der
skal etableres et par mindre søer i forbindelse med efterbehandlingen. I disse delområder vil der derfor blive indvundet råstoffer
under grundvandsspejlet til ca. kote + 30 m DVR90.
Der skal ikke etableres faste bygninger eller anlæg i området.
Driftstiden for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg er man-fredag kl. 07:00 til 18:00 og lørdage kl. 07:00 til
14:00. Udlevering og læsning sker indenfor følgende tidsrum: mandag- fredag kl. 06:00 til 18:00 og lørdage kl. 07:00 til 14:00. Den
eksisterende udkørsel til Bollervej skal fortsat anvendes.
Projektområdet skal efterbehandles til naturmæssige formål, herunder fredskov og eventuelt et par mindre søer.
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Projektets placering og arealbehov i ha

Matr.nr. 1a Boller Hgd., Tårs, Bollervej 85, 9830 Tårs, Hjørring Kommune.
Projektarealer er på ca. 6,2 ha. Dertil kommer adgangsvejen.

Bygherre

Vrå Mørtelværk, Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, Sdr. Vråvej 121, 9760 Vrå. CVR 15 17 99 37 v/Leif Sørensen. Mail:
ls@sejlstrup.dk, tlf. 9898 0188.

Bygherres kontaktperson og e-mailadresse/telefonnr.

DGE Miljø- og ingeniørfirma A/S, att. Thomas Kristiansen, Jelshøjvej 11, 8270 Højbjerg. Mail: thk@dge.dk, 2239 5946

Oversigtskort

Figur 1. Med rød skravering ses det ansøgte indvindingsområde. Mod vest er adgangsvejen indtegnet
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Projektets behov for råstoffer – type og mængde i
anlægs- og driftsfasen

Der skal indvindes råstoffer fra projektområdet.

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

Der skal etableres en gravesø til indvinding af vand til vådsortering. Der foretages recirkulering af vand, således at indvundet vand
ledes til sedimentationsbassin efter passage af vaskeanlægget. Efter sedimentation ledes vandet retur til gravesøen. Det samlede
forbrug af vand (inkl. recirkulering) vil være 18 m3/t. Heraf skal ca. 3 m3/t indvindes som ”nyt vand” fra gravesøen.

Beskrivelse af bygninger, skure mv.

Der skal ikke etableres bygninger, skure eller tilsvarende på matriklen

Intet behov for udefra tilførte råstoffer i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Anlæggets kapacitet for produktion og lager:

Råstoffer - type og mængde
Mellemprodukter – type og mængde
Færdigvare – type og mængde

Indvinding af 50.000 m3 sand, grus og sten årligt over en 10-årig periode.
De indvundne råstoffer sorteres, så de efterfølgende kan anvendes til vej- og betontilslagsmaterialer. Herunder
bundsikringsmateriale, stabilgrus, mørtelsand m.v.

Mængden og typen af affald som følge af projektet i
anlægs- og driftsfasen

Der forventes begrænsede mængder affald i forbindelse med det ansøgte projekt. Olieholdigt affald i forbindelse med service af
maskiner medtages af servicemontør.

Mængden og typen af spildevand som følge af
projektet i anlægs- og driftsfasen

Vaskevand recirkuleres til gravesøen. Jf. ovenstående vil der være tale om ca. 18 m3/time (inkl. recirkuleret vand). Der anvendes
ikke kemikalier eller miljøfremmede stoffer til vaskeprocessen og der sorteres ikke udefrakommende materialer.

Ja / Nej / ?
Kriterium
1. Er der andre ejere end bygherre?

ja

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning
X

Bemærkninger
Projektarealet ejes af Peter Alex Christiansen, Bollervej 85, 9830 Tårs og Henrik
Thomas Christiansen, Tidemandsholmsvej 180, 9830 Tårs.
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Den hidtidige tilladelse omfatter ligeledes en årlig indvinding på 50.000 m3 og
med udkørsel til Bollervej. I forhold til den trafikale belastning er der således
ingen ændringer. Bollervej er en kommunevej, der bl.a. forbinder Vrejlev
Klostervej med Tårs og Sæbyvej.

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

Der er ikke andre råstofindvindinger i nærheden af det ansøgte. Ca. 700 m vest
for projektarealet ligger Ørumsmeden i et område, der er udlagt til
erhvervsområde i Kommuneplanens rammedel (plannr. 800-R01). Det vurderes
ikke, at dette erhvervsområde eller andre projekter/aktiviteter i området, vil
medføre en væsentlig påvirkning af miljøet sammen med det ansøgte
(kumulative forhold).

Nej

3. Forudsætter projektet etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet?
Ja

4. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand
ændringer af bestående ordninger?

5. Overskrides de vejledende grænseværdier for
støj?

Bemærkninger

X

Der skal etableres en gravesø, der skal anvendes til vådsortering. Vaskevandet
recirkuleres til gravesøen via et slambassin. Der forventes et samlet vandforbrug
(inkl. recirkulering) på 18 m3/time hvoraf de 3 m3 indvindes som ”nyt vand” fra
gravesøen, mens resten recirkuleres. Pumpens maksimale kapacitet er på 3,4
l/s. Vandindvinding og nedsivning forudsætter tilladelse efter henholdsvis
vandforsyningsloven1 og miljøbeskyttelsesloven2. Hjørring Kommune er
myndighed.

Nej

Vaskevand recirkuleres til gravesø (se også pkt. 3). Der er begrænsede
mængder affald. Affald fra service af maskiner medtages af servicemontør. Der
er ikke registreret forurenede delområder i projektområdet jf.
jordforureningsloven3 (V1, V2, uafklaret eller områdeklassificeret).

Nej

Bortset fra kortvarige aktiviteter i forbindelse med rydning af skov og afrømning
af muld og overjord, sker selve indvindingen nede i terræn, hvilket giver en

1

Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v.

2

Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

3

Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
naturlig støjafskærmning. Nærmeste bolig i det åbne land ligger ca. 150 m syd
for indvindingsområdet. Boliger i det åbne land sidestilles med områdetype 3
(blandet bolig og erhverv, 55-45-40 dB). Med udgangspunkt i afstand, projektets
karakter og erfaringer fra tilsvarende aktiviteter vurderes det, at Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser kan overholdes til enkeltboliger.

Figur 2. Hjørring Kommunes Kommuneplan 2021 for området. Graveområde i
Råstofplan 2020 ses med pink skravering

Ca. 600 m øst for indvindingsområdet ligger område udlagt til boligområde i
Hjørring Kommunes Kommuneplan 2021: Boligområde omkring Vrejlev
Klostervej og Bredgade Tårs (Plannr. 500-R02). Området er omfattet af
byplanvedtægt nr. 22, der udlægger området til åben og lav bebyggelse (med
enkelte undtagelser). Det er Regionens vurdering, at det ansøgte projekt kan
overholde de vejledende støjgrænser til dette område som følge af afstanden.
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Mod øst grænser indvindingsområdet op til område udlagt til rekreativt område i
Kommuneplanens rammedel: Rekreativt område omkring Boller Sø m.v., Tårs
(Plannr. 500-R15). Ifølge kommuneplanrammen må området kun anvendes til
offentlige friarealer uden støjende aktiviteter. I forbindelse med områdets
anvendelse og vedligeholdelse kan der kun opføres mindre bygninger. Området
er ikke omfattet af lokalplan, byplanvedtægt eller lignende. Den rekreative
anvendelse af området er på nuværende tidspunkt centreret omkring området
”Boller Sø og Enge” der ligger ca. 480 m nord for det ansøgte projektareal.
Ifølge Hjørring Kommunes Friluftskort, er der ikke afmærkede stisystemer eller
andre offentligt tilgængelige faciliteter nærmere end ca. 450 m fra det ansøgte
projektareal.
De delarealer der grænser op mod det ansøgte projektareal, har private
lodsejere og områderne er registreret som eng/mose efter
naturbeskyttelseslovens §3. Det forventes således ikke at disse arealer vil finde
anvendelse som offentligt tilgængelige, rekreative arealer i den nærmeste
årrække.
Aktiviteterne i råstofgraven foregår i dagtimerne og der er ikke aktivitet om
aftenen, natten eller i weekender efter kl. 14:00 om lørdagen. Selve
oparbejdningspladsen er placeret godt 100 meter fra det planlagte rekreative
område og udkørslen fra råstofgraven er placeret i modsat ende af råstofgraven.
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at det ansøgte projekt ikke vil give
anledning til en væsentlig påvirkning af det udlagte rekreative område med støj.

6. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?

7. Vil anlægget give anledning til støvgener?

Ja

x

Der kan være vibrationer i forbindelse med gravning, af- og pålæsning samt
kørsel. Det vurderes, at disse gener ikke vil give anledning til en væsentlig
påvirkning af omgivelserne. Det indgår i vurderingen, at nærmeste bolig (i åbent
land) ligger mere end 150 m fra indvindingsområdet.

Ja

x

Der kan forventes støvgener fra projektet i bl.a. tørre og blæsende perioder. Det
vil om nødvendigt blive afhjulpet ved vanding af interne veje og vanding af oplag
af råstoffer. Vand til støvbekæmpelse hentes fra gravesøen.
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Ja / Nej / ?
Kriterium
8. Vil anlægget give anledning til lugtgener?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Nej

Råstofgravning giver ikke anledning til lugtgener.

Nej

Det fremgår af ansøgningen, at der ikke vil være behov for etablering af
belysning, som i aften eller nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og
omgivelser.

9. Vil anlægget give anledning til lysgener?

10. Må anlægget forventes at udgøre en særlig
risiko for uheld?
Nej

Råstofindvinding kan sidestilles med drift af landbrugsjord eller anvendelse af
tunge maskiner ved almindelige bygge- og anlægsopgaver. Det vurderes på den
baggrund, at projektet ikke udgør en særlig risiko for uheld.
Det forudsættes, uvedkommende ikke opholder sig eller færdes i
projektområdet, mens indvindingen står på.

11. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

-

Projektet er ikke omfattet af vejledende grænseværdier for luftforurening

Grundvand
Projektområdet ligger i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).
Området er samtidig udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde og som
indsatsområde indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Området ligger ikke
indenfor indvindingsopland til almene vandværker.

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

nej

Grundvandsspejlet ligger omkring kote 31-32 DVR90 og strømningsretningen er
mod vest. Der skal som udgangspunkt ikke indvindes råstoffer under
grundvandsspejlet. Der skal dog etableres en gravesø til indvinding af
vaskevand til vådsortering. Ligeledes vil der skulle graves under
grundvandsspejlet i mindre delområder, hvis der etableres søer i forbindelse
med efterbehandlingen.
Ifølge Forslag til vandområdeplaner 2021-20274 ligger projektområdet indenfor
følgende grundvandsforekomster:

4

Forslag til vandområdeplaner 2021-2027, Miljøministeriet, december 2021
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
•
•
•

Regional forekomst med ID nr. DK102_dkmj_1007_ks der har et samlet
areal på 1.668,2 km2. Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men i ringe
kemisk tilstand som følge af pesticider og nitrat.
Regional forekomst med ID nr. DK101_dkmj_969_ks der har et samlet areal
på 654,69 km2. Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men i ringe kemisk
tilstand på grund af nitrat og pesticider.
Regional forekomst med ID nr. DK101_dkmj_979_ks der har et samlet areal
på 953,7 km2. Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk
tilstand på grund af pesticider

Målsætningen for alle områder er god kemisk og god kvantitativ tilstand.
Nærmeste vandforsyningsboringer til alment vandværk (Tårs Vandværk) ligger
godt 2 km nord for projektområdet. Nærmeste aktive private
vandforsyningsboring er DGU nr. 10.348 der ligger ca. 275 m syd for
projektområdet. Seneste pejling viser grundvandsspejl i kote 30,8 m DVR90. Ca.
330 m sydøst for projektområdet ligger DGU nr. 10.480, der også er en privat
vandforsyningsboring.
Under råstofindvindingen vil der ikke blive anvendt pesticider, gødning eller
andre miljøfremmede stoffer. Under råstofindvindingen er der potentiel risiko for
spild af f.eks. hydraulikolie, brændstof m.v. fra de maskiner der anvendes til
indvinding, sortering, transport m.v. Erfaringsmæssigt er risikoen dog meget lille
og minimeres yderligere, idet der ikke er opbevaring af brændstof eller
olieprodukter i råstofgraven. Efter afsluttet indvinding vil hovedparten af området
blive tilplantet med skov, idet området er omfattet af fredskovpligt. I det omfang
dispensationen efter skovloven giver mulighed for det, vil der desuden blive
etableret mindre områder med lysåben natur og søer/vandhuller. Idet
graveområde Boller ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, er det
en forudsætning jf. Region Nordjyllands Råstofplan 2020, at det efterbehandlede
areal ikke må sprøjtes, gødskes eller på anden måde udsættes for forurening
der kan påvirke grundvandet.
På baggrund af ovenstående er det Region Nordjyllands vurdering, at det
ansøgte projekt ikke vil udgøre en risiko for forurening af grundvand hverken
under eller efter den ansøgte indvinding. Ligeledes er det Region Nordjyllands
vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en forringelse af
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
grundvandsforekomsternes tilstand, og ikke vil hindre opfyldelse af de fastlagte
miljømål for grundvandsforekomsterne.
Overfladevand
I forbindelse med den hidtidige indvinding er der etableret en gravesø med et
areal på ca. 6.000 m2. Søen er etableret i perioden fra 2017 og fremefter og er
endnu ikke registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3, men bliver det i
forbindelse med afslutning af råstofindvinding i dette delområde. Gravesøer er
generelt klarvandede og med et lavt næringsstofindhold (kvælstof og fosfor). I
nye gravesøer er der kun få plante- og dyrearter, men søerne udvikler
erfaringsmæssigt hurtigt ”naturlige tilstande”. Den fremtidige råstofindvinding
sker i en afstand på ca. 80 m fra denne sø og adgangsvejen løber umiddelbart
syd for søen.
Ca. 100 m nord for projektområdet ligger en nyere §3-registreret sø. I en afstand
på 50 til 200 nordøst og øst for den østligste del af projektområdet løber Boller
Møllebæk. Boller Møllebæk er målsat med god kemisk og god økologisk
(samlet) tilstand. Ifølge forslag til vandområdeplaner 2021-2027 er den kemiske
tilstand ukendt. Den økologiske tilstand for planter (makrofytter) er ukendt, for
smådyr moderat, for alger ukendt, for fisk dårlig og for nationalt specifikke stoffer
ukendt. Den samlede økologiske tilstand er dårlig. Indsatsprogrammet omfatter
mindre strækningsbaserede restaureringer og fjernelse af spærring ved Boller
Sø.
Boller Møllebæk afvander til vandområde 221 Skagerrak. Her er miljømålet god
økologisk og god kemisk tilstand. Ifølge forslag til vandområdeplaner 2021-2027
er den samlede økologiske tilstand god, mens den kemiske tilstand er ringe.
Ifølge forslag til vandområdeplaner 2021-2027 er det bly, der er årsagen til den
ringe kemiske tilstand i Skagerrak.
Projektet giver ikke anledning til direkte påvirkning af vandløb eller søer og der
er ligeledes ikke udledning af spildevand fra projektet til Boller Møllebæk.
Vaskevand indvindes fra den planlagte gravesø og recirkuleres til denne. Der
tilsættes ikke miljøfremmede stoffer til vaskevandet. I forbindelse med projektet
vil der i mindre omfang være gravning under grundvandsspejlet i forbindelse
med etablering af gravesø til indvinding af vaskevand og ved eventuel etablering
af gravesøer i forbindelse med efterbehandlingen. Ved gravning under
grundvandsspejlet fjernes der råstoffer fra området. De fjernede råstoffer
erstattes af indstrømmende vand hvilket kan give anledning til en mindre
grundvandssænkning. I praksis kommer vandstanden dog hurtigt i ligevægt og
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
det vurderes, at aktiviteten ikke vil give anledning til vandstandsændringer eller
anden hydraulisk påvirkning af Boller Møllebæk eller af de nævnte søer.
På baggrund af ovenstående er det Regionens vurdering, at det ansøgte projekt
ikke vil udgøre en risiko for forurening af overfladevand. Ligeledes er det
Regionens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en forringelse af
overfladevandforekomsternes tilstand, og ikke vil hindre opfyldelse af de
fastlagte miljømål for forekomsterne.

Projektets placering
Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

13. Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?
Ja/nej

14. Forudsætter projektet ændring af en
eksisterende lokalplan for området?

X

Bemærkninger
Hele området er i dag omfattet af fredskovpligt. I forbindelse med råstofindvindingen ryddes
området for træer og områdets tilgængelige råstoffer indvindes. Når indvindingen er afsluttet,
skal området som udgangspunkt genetableres med skov og status som fredskov opretholdes.
Der vil i mindre omfang blive tale om delarealer med lysåben natur i det omfang det er muligt
indenfor skovlovens rammer (Miljøstyrelsen er myndighed).

Nej

Området er ikke omfattet af lokalplan og den ansøgte aktivitet kræver ikke lokalplan

Nej

Projektarealet ligger i område hvor skovrejsning er uønsket. Det fremgår af Kommuneplanens
retningslinje 12.2, at de regionale råstofområder er udpeget som områder hvor skovrejsning er
uønsket indtil råstofforekomsterne er udnyttet. Idet projektområdet i dag er omfattet af
fredskovpligt og skal genetableres som fredskov efter endt indvinding, antages det ikke at
forudsætte ændring af kommuneplanen.

15. Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Området ligger i område med potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Jf. kommuneplanens
retningslinje 14.3 skal eksisterende råstofgrave i disse områder reetableres, så målene for de
potentielle naturområder realiseres. Ifølge retningslinjen ønskes der løvskov i det pågældende
område. Dette harmonerer med, at området er udlagt med fredskov og efter endt indvinding
skal reetableres med skov.
Projektområdet ligger i område udlagt som økologisk forbindelseslinje. Her skal det jf.
retningslinje 14.4 sikres, at arealanvendelsen forbedrer levesteder og spredningsmuligheder og
dyr og planter.
Projektområdet ligger i større sammenhængende landskab. Her må der ifølge
Kommuneplanens retningslinje 16.2 som udgangspunkt ikke være aktiviteter der ændrer den
landskabelige karakteristik. Idet området er udlagt til graveområde i Region Nordjyllands
Råstofplan, er der som udgangspunkt foretaget en afvejning af interesserne og det vurderes, at
den ansøgte råstofindvinding ikke vil være i konflikt med udpegningen som sammenhængende
landskab.

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

Nej

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

Ja

18. Vil projektet udgøre en hindring for
fremtidig indvinding af grundvand i
området?

Nej

Jf. pkt. 12

19. Indebærer projektet en mulig påvirkning af
sårbare vådområder?

Nej

Jf. pkt. 12 er der en større gravesø (pt ikke § 3-registreret) ca. 80 m vest for den fremtidige
råstofindvinding og en nyere § 3 registreret sø ca. 100 m nord for projektområdet. I en afstand
på 50 - 200 meter nordøst og øst for projektområdet løber Boller Møllebæk. Mod øst grænser
indvindingsområdet op til en fersk eng registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3. I tilknytning

x

Arealets tilgængelige råstoffer udnyttes i forbindelse med projektet.
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
til den ferske eng ligger desuden en mose i en afstand af ca. 55 meter fra projektområdet. Eng
og mose ligger ca. i kote 29,5 – 31 meter DVR90. I forbindelse med råstofindvindingen graves
det til ca. kote 33 m DVR90. I de områder hvor der etableres gravesøer graves der dog til ca.
kote 30 m DVR90.
Den ferske eng ligger på nabomatrikel og er ikke en del af graveområdet. Af hensyn til
efterbehandlingen og af hensyn til naboskel vil der som udgangspunkt ikke blive gravet
nærmere end max. 5 meter til den ferske eng.
I forbindelse med det ansøgte projekt, skal der etableres mindre gravesøer, herunder i
forbindelse med indvinding af vand til vådsortering. Endelig placering er ikke afklaret, men det
forventes at blive som på nedenstående kortudsnit (figur 3) fra ansøgningen og dermed i en
afstand på mindst 100 m fra vådområder i form af eng og mose.

Figur 3. Forventet placering af gravesøer.
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Projektet indebærer ikke direkte påvirkning af de nævnte vådområder. Projektet omfatter en
mindre indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet hvilket potentielt kan give anledning til
en indirekte påvirkning gennem sænkning af grundvandsspejl. Med udgangspunkt i afstanden
fra projektområdet til de nævnte vådområder og projektets karakter, er det Regionens
vurdering, at projektet ikke vil give anledning til en påvirkning af de nævnte vådområder.

20. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

Nej

21. Forudsætter projektet rydning af skov?

Ja

x

Hele området er i dag omfattet af fredskov – se figur 4. I forbindelse med råstofindvindingen
ryddes beplantningen og områdets tilgængelige råstoffer indvindes. Projektet forudsætter derfor
dispensation fra skovloven. Som udgangspunkt forudsættes det, at afvejningen af
råstofinteresser overfor hensynet til fredskovpligt er sket i forbindelse med fastlæggelse af
graveområderne i Råstofplanen. I forbindelse med den nuværende råstoftilladelse er der
meddelt dispensation efter skovloven og der er udpeget erstatningsskov. Dispensationen efter
skovloven skal fornyes i forbindelse med den aktuelle sag. Miljøstyrelsen er myndighed på
området.
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Figur 4. Projektareal ses med rød skravering. Fredskov ses med grøn signatur
Når indvindingen er afsluttet, skal området som udgangspunkt genetableres med skov og status
som fredskov opretholdes. Der kan i mindre omfang blive tale om delarealer med lysåben natur,
i det omfang det er muligt indenfor skovlovens rammer.
22. Vil projektet være i strid med eller til hinder
for etableringen af reservater eller
naturparker?

Nej

23. Tænkes projektet placeret i
Vadehavsområdet?

Nej

24. Kan projektet påvirke nationalt
registrerede, beskyttede eller fredede
områder?

Nej

Jf. pkt. 12 er der en større gravesø (pt ikke § 3-registreret) i en afstand på ca. 80 m vest for den
fremtidige råstofindvinding og en nyere § 3 registreret sø ca. 100 m nord for projektområdet. I
en afstand på 50 - 200 meter nordøst og øst for projektområdet løber Boller Møllebæk, der
ligeledes er beskyttet efter §3. Mod øst grænser indvindingsområdet op til en fersk eng (§3). I
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
tilknytning til engen ligger en mose i en afstand af ca. 55 meter fra projektområdet. Ca. 40 m
nordvest for projektområdet ligger et overdrev (§3).
Projektområdet ligger indenfor skovbyggelinje. Råstofindvinding er ikke omfattet af
naturbeskyttelseslovens forbud (jf. NBL § 17) mod byggeri m.v. inden for skovbyggelinje.
Der er ikke fredede fortidsminder indenfor projektarealet. Syd for projektarealet ligger en del
fredede fortidsminder, men der er ikke overlap mellem projektarealet og beskyttelseslinjer for
fortidsminder. Nærmeste beskyttede sten- og jorddige ligger godt 600 m syd for projektarealet.
Nærmeste fredede områder er kirkefredning ved Tårs Kirke godt 1,2 km nordøst for
projektarealet.
Det er Regionens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke nationalt registrerede,
beskyttede eller fredede områder.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 217 - Nymølle Bæk og Nejsum Hede, der ligger godt 10
km sydøst for projektarealet. Området ligger i Jyske Ås og består bl.a. af Nymølle Bæk, der
slynger sig gennem et kuperet skovlandskab med bøgeskov, enekrat, overdrev samt kildevæld
og elle- askesumpe i dalene.

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

5

Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. Herunder fine forekomster af
Bøg på mor, Elle- og askeskov, Surt overdrev og Enekrat. Det uregulerede vandløb og de
sammenhængende Elle- og askeskove udgør et vigtigt levested for bæklampret og odder. Det
samlede udpegningsgrundlag5 ses nedenfor:

Udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 for Nymølle Bæk og Nejsum Hede, Miljøministeriet, november 2021
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Det er Regionens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentlig
påvirkning af Natura 2000-område nr. 217. Dette begrundes dels med afstanden fra
projektarealet til Natura 2000-området og dels med projektets karakter, herunder det forhold, at
der ikke er udledning af spildevand eller andre emissioner der kan påvirke i en afstand på mere
end 10 km.
Regionen har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf.
habitatbekendtgørelsens6 § 6.

26. Forventes området at rumme beskyttede
arter efter bilag IV?

Potentielt forekommende arter i området er odder, markfirben, spidssnudet frø og
vandflagermus. Dette er vurderet ud fra Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 for det 10x10 km
kvadrat som projektområdet berører samt kvadratet umiddelbart nord for. Det vurderes, at der
udover vandflagermus kan være andre arter af flagermus i området, herunder damflagermus,
brunflagermus (løvskove), langøret flagermus og dværgflagermus
Nej

Ifølge opslag i Naturbasen, Miljøstyrelsens Naturdata og Arter.dk den 31. marts 2022, er der
flere observationer af odder i Uggerby Å ca. 900 m vest for projektarealet. Derudover er der
ikke registreret bilag IV-arter indenfor eller i en afstand på af ca. 1.000 m fra projektarealet.
Spidssnudet frø er typisk knyttet til vandhuller og vådområder, mens markfirben er knyttet til
tørre lysåbne naturtyper. Odder forekommer ved vandløb og i søer, mens flagermus typisk har
opholdssteder i hule træer, bygninger m.v.

6

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Spidssnudet frø. Der er søer i tilknytning til projektområdet, men hverken søerne eller bredden
af søerne berøres direkte af indvindingen. Adgangsvejen til råstofgraven løber umiddelbart syd
for den nyetablerede gravesø på ca. 6.000 m2. Der er ikke oplagte rasteområder i form af
vådområder som mose, eng m.v. i umiddelbar tilknytning til søen. Det vurderes på den
baggrund, at projektområdet ikke er et oplagt yngle- eller rasteområde for spidssnudet frø.
Odder. Odder lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand.
Uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af
vegetation mv., er oplagte levesteder. Odderen er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i
brinken, under trærødder eller under buske. Idet der ikke er søer, vandløb eller vådområder
indenfor projektområdet er det Regionens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- og
rasteområder for odderen. Jf. ovenstående er der registreret odder ved Uggerby Å ca. 900 m
vest for projektarealet. Som følge af afstanden vurderes det, at støj fra indvindingen ikke vil
påvirke odderen.
Markfirben. Markfirbenet lever på tørre lysåbne områder, som f.eks. heder, overdrev, sten- og
jorddiger, vejskråninger og sandede bakkede områder, typisk på soleksponerede sydvendte
skråninger. Markfirben yngler typisk på varme soleksponerede arealer med løs, veldrænet jord
af gruset og sandet karakter og med sparsom vegetation, hvor den kan grave sine æg ned. Idet
der er tale om en aktiv råstofindvinding af sand vurderes det, at projektområdet ikke vil påvirke
yngle- og rasteområder for markfirben.
Flagermus opholder sig primært i bygninger og hule træer om sommeren. Hulheder og
sprækker i træer er vigtige opholdssteder for flagermusene. De finder typisk egnede steder
under løs bark, revner i stammer og på store grene, hulheder ved knækkede flækkede grene,
eller i forladte spættehuller. De fleste opholdssteder findes højt oppe i træerne, og træer i ydre
eller indre skovrande eller fritstående træer fortrækkes frem for træer i tætte bevoksninger, da
gode ind- og udflyvningsmuligheder er vigtige. Områder med løvskov er generelt mere velegnet
end områder med nåletræ. Det skyldes, at der ikke i samme grad udvikles brugbare hulheder i
retstammede og tyndgrenede nåletræer.
Det er desuden vigtigt, at der er relevante fourageringsområder i nærheden af opholdsstedet.
Vandflagermusens jagtområder er primært over søer, damme og større vandløb. I området er
der bl.a. Boller Sø, Uggerby Å og en række andre søer og vandløb. Vandflagermus overvintrer
primært i kalkgruber ved Mønsted og Daugbjerg. Vandflagermusens ynglekoloni vil ofte være i
et træ med hulheder tæt på fødesøgningsområdet hvortil der er adgang via ledelinjer i
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
landskabet. Vandflagermusen kan være sårbar overfor fældning af hule træer, træer med
revner og sprækker samt større ændringer af skovkanternes placering, forløb og beskaffenhed.
I forbindelse med projektet skal der fældes et område med fredskov. Området er besigtiget den
8.april 2022 – se foto nederst i dokumentet. Der er primært tale om yngre nåletræsskov og
beplantningen fremstår generelt med yngre retstammede træer. Som det fremgår af
nedenstående kortudsnit (figur 3) bevares beplantningen umiddelbart nord og øst for
projektområdet og skovranden bevares dermed.

Figur 5. Beplantning indenfor det ansøgte projektområde (rød skravering) ryddes i forbindelse
med projektet. Beplantning umiddelbart nord og øst for det skraverede område bevares.
Det er samlet set Regionens vurdering, at der ikke er oplagte yngle- eller rasteområder for bilag
IV-arter indenfor eller i direkte tilknytning til det ansøgte projektområde. Ligeledes er det
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Regionens vurdering, at projektet ikke giver anledning til påvirkninger eller emissioner som kan
påvirke yngle- eller rasteområder udenfor projektområdet.
På baggrund af ovenstående forventes projektet ikke at give anledning til væsentlig påvirkning
af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

27. Forventes området at rumme danske
rødlistearter?
ja

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

Nej

x

Ifølge opslag i Naturbasen, Miljøstyrelsens Naturdata og Arter.dk den 1. april 2022, er der
registreret rødlistearter i form af bl.a. Grønspætte, Lille Præstekrave og Rød Glente indenfor
ca. 500 meter fra projektområdet. Disse og andre rødlistearter kan sporadisk opholde sig i
projektområdet. Det er Regionens vurdering at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en
væsentlig påvirkning af rødlistearter.

Jf. pkt. 12 er det Region Nordjyllands vurdering at det ansøgte projekt ikke vil udgøre en risiko
for forurening af overfladevand og ikke vil medføre en forringelse af
overfaldevandsforekomsternes tilstand eller vil hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål for
grundvandsforekomsterne.
Projektarealet ligger ifølge Forslag til vandområdeplaner 2021-2027 indenfor tre regionale
grundvandsforekomster. Målsætningen for alle områder er god kemisk og god kvantitativ
tilstand. De tre forekomster har alle god kvantitativ tilstand. Den kemiske tilstand er for alle tre
områder ringe som følge af pesticider og/eller nitrat.

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

Jf. pkt. 12 er det Regionens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en forringelse af
grundvandsforekomsternes tilstand, og ikke vil hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål for
grundvandsforekomsterne.

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

nej
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Kriterium

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

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

Nej

Nærmeste boligområde er Tårs, der ligger ca. 600 m øst for projektarealet. Som følge af
afstanden er det Regionens vurdering, at der ikke er risiko for påvirkning.

32. Tænkes projektet etableret i et tæt
befolket område?

Nej

Nærmeste større by er Tårs der ligger ca. 600 m nordøst for projektarealet. Tårs har ifølge
Hjørring Kommunes Kommuneplan 2021 knap 1.840 indbygger

33. Kan projektet påvirke historiske
landskabstræk?

Nej

Projektområdet er ikke udlagt med kulturhistoriske bevaringsværdi eller som værdifuldt
kulturmiljø jf. Hjørring Kommunes Kommuneplan 2021

34. Kan projektet påvirke kulturelle
landskabstræk?

Nej

Projektområdet er ikke udlagt med kulturhistoriske bevaringsværdi eller som værdifuldt
kulturmiljø jf. Hjørring Kommunes Kommuneplan 2021

35. Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

Der er ikke fredede fortidsminder indenfor projektarealet. Syd for projektarealet ligger en del
fredede fortidsminder, men der er ikke overlap mellem det ansøgte projektareal og
beskyttelseslinjer for fortidsminder.
Nej

Nærmeste fredede områder er kirkefredning ved Tårs Kirke godt 1,2 km nordøst for
projektarealet.
Nærmeste beskyttede sten- og jorddige ligger godt 600 m syd for projektarealet.

36. Kan projektet påvirke æstetiske
landskabstræk?

jf. Hjørring Kommunes Kommuneplan 2021 er projektområdet udlagt som større
sammenhængende landskab. Området er ikke udlagt som bevaringsværdigt landskab.
Ja

x

Området ligger i fredskov og indenfor skovbyggelinje. Råstofindvinding er ikke omfattet af
naturbeskyttelseslovens forbud (jf. § 17) mod byggeri m.v. inden for skovbyggelinje.
I forbindelse med råstofindvindingen sænkes terrænkoten. Området efterbehandles til skov
svarende til den nuværende udlægning af området med fredskov. Ved efterbehandlingen sikres
det, at projektområdet tilpasses det omkringliggende landskab.
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Kriterium
37. Kan projektet påvirke geologiske
landskabstræk?

Ja /
Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Området er ikke udlagt med geologiske bevaringsværdier eller som geologisk interesseområde
i øvrigt.

nej

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

Det ansøgte indvindingsområde er på ca. 6.2 ha. Dertil kommer adgangsvejen.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af
miljøpåvirkningen

Ganske få. Indenfor en afstand af 150 meter fra projektområdet er der ingen beboelsesejendomme.

Ja / Nej / ?
Kriterium
40. Er området, hvor anlægget tænkes placeret,
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?

Nej

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige enkeltvis?

Nej

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige samlet?

Nej

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
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Ja / Nej / ?
Kriterium
43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud
over kommunen?

Nej

44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre
nabolande?

Nej

45. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som
kompleks

Nej

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

46. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

Bemærkninger

Påvirkning med støj, støv, transport m.v. vil med stor sandsynlighed forekomme
under selve råstofindvindingen. Når indvindingen afsluttes, ophører denne
miljøpåvirkning.

Ja/nej

x

I forbindelse med råstofindvindingen ryddes områdets skovbeplantning. Denne
genetableres i vid udstrækning efter endt indvinding i overensstemmelse
Råstofindvindingen vil medføre, at terrænkoten sænkes i forhold til den
nuværende kote. Efter endt indvinding, skal indvindingsområdet efterbehandles
i overensstemmelse med en godkendt efterbehandlingsplan for området og
beplantningen skal i vid udstrækning genetableres. Det vurderes, at der ikke er
tale om en væsentlig påvirkning.

47. Er påvirkningen af miljøet varig?

Påvirkning med støj, støv og trafik i forbindelse med driften, ophører når
indvindingen afsluttes.
Ja/nej

x

Den landskabelige påvirkning i form af sænkning af terrænkoten er varig. Efter
endt indvinding , skal indvindingsområdet efterbehandles i overensstemmelse
med en godkendt efterbehandlingsplan for området og skovbeplantningen skal i
vid udstrækning genetableres.
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

48. Er påvirkningen af miljøet hyppig?
Ja/nej

x

49. Er påvirkningen af miljøet reversibel?

Bemærkninger
Under projektets varighed på 10 år vil der være indvinding, sortering og
udlevering af råstoffer fra området med deraf følgende støj og trafikal
belastning. Når indvindingen er afsluttet, ophører denne påvirkning.

Miljøpåvirkningen fra selve driften (støj, støv, trafik) ophører, når indvindingen
ophører.

Ja/nej

50. Er der andre kumulative forhold?

Nej

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

Ja

x

x

Den landskabelige påvirkning af arealet – herunder sænkning af terrænkoten er ikke reversibel. Området er omfattet af fredskovpligt. Ved opstart af
indvindingen ryddes området for træer. Efter afslutning af indvindingen
genplantes en del af området med træer mens en mindre del af området vil blive
udlagt som lysåben natur, herunder med søer. Det efterbehandlede areal må
som udgangspunkt ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde udsættes for
forurening, der kan påvirke grundvandet.

Støvgener dæmpes ved vanding.

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

Nej

X

Bemærkninger
Det er Region Nordjyllands vurdering, at projektet ikke vil give anledning til en væsentlig
påvirkning af miljøet.
Det indgår i vurderingen, at
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• projektet ligger i område der er udlagt som graveområde i Regionens Råstofplan 2020
• indvindingen ikke vurderes at påvirke grundvandsinteresser
• projektet ligger i god afstand til naboer og ikke vurderes at give anledning til en
væsentlig påvirkning med støj, støv eller trafik
• projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes
at kunne skade arter eller naturtyper som nærliggende Natura 2000 områder er
udpeget for at beskytte
• projektet ikke vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i
det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.
• Projektet ikke vurderes at medføre en forringelse af grundvands- eller
overfladevandsforekomsters tilstand eller at hindre de fastlagte miljømål for
overfladevand og grundvand.
• projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre aktiviteter og projekter i
området, forventes at give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning

Samlet set vurderes det, at projektet hverken på baggrund af placering eller karakter vil
give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet.

Dato: 8. august 2022

Sagsbehandler: Råstofsagsbehandler Anne Marie Henriksen

Kvalitetskontrol: Råstofsagsbehandler Eskild Nilas Laursen
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Figur 6 Billedet er taget fra syd mod nord og viser skovranden mod vest der ryddes – primært nåletræer
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Figur 7 og 8. Repræsentative billeder fra beplantningen der ryddes i forbindelse med det ansøgte projekt. Yngre retstammede træer, primært nåletræer.
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