Regional Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Colas Danmark A/S
Att. Tommy Bjerregaard
e mail: tommy.bjerregaard@colas.dk
og
Camilla Græsborg, Sweco
e mail: Camilla.graesborg@sweco.dk

Geolog
Pia Heuer Andersen
Direkte +4597654638
p.heuer@rn.dk
Sagsnummer 2018 028642
29. januar 2019

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med
ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 11a og 15b
Nysum By, Ravnkilde, Rebild Kommune
Region Nordjylland har modtaget jeres ansøgning efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning
om erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på et 3,9 ha stort areal på matr.nr. 11a og 15b Nysum
By, Ravnkilde, Nysumgaardvej 3 og Kraghøjvej 6, 9610 Nørager, Rebild Kommune.
Ifølge Miljøvurderingsloven1 skal der ved visse projekter udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM
redegørelse), 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 pkt. 2a ’Råstofindvinding fra åbne brud og
tørvegravning’. 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.

Høring
Et udkast til screeningsafgørelse har sammen med ansøgningsmaterialet været sendt i høring hos Rebild
Kommune og andre myndigheder, forsyningsselskaber, landsdækkende foreninger og parter i perioden 30.
oktober 2018 til 14. december 2018.
Region Nordjylland har modtaget et høringssvar fra Rebild Kommune, som er vedlagt som bilag til denne
afgørelse.

1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 448 af 10.
maj 2017.
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Afgørelse
Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner el
ler placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonse
kvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screenin
gen2.
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.
Screeningen fremgår af bilaget til denne afgørelse.

Begrundelse
• Der er tale om arealmæssig udvidelse af en aktiv råstofgrav, og ikke en merindvinding.
• Det vurderes, at de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil kunne overholdes uden yderli
gere foranstaltninger. Den nærmeste ejendom er på Kraghøjvej 6, og ejendommen er en del af det an
søgte areal. Den er ikke beboet, og den er ejet af ansøger. Der er etableret en støjvold ved Kraghøjvej 8
i forbindelse med den igangværende indvinding.
• Hensyn og afstandsvilkår til nærmeste beskyttede naturarealer og fortidsminder er allerede tilfredsstil
lende håndteret i de eksisterende tilladelser og efterbehandlingsplaner.
• Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter og rødlistearter i området. Området ønskes efterbe
handlet til natur, herunder mulighed for skov og sø
• Projektet påvirker ikke landskabstræk væsentligt, da landskabet ikke har en karakter, der kvalificerer det
i særlig grad. Dette er bl.a. udtrykt ved at området ikke har status i forhold til historiske, kulturelle, æste
tiske eller geologiske landskabstræk hverken statsligt eller kommunalt. Det vurderes at den landskabe
lige påvirkning bliver tilfredsstillende håndteret med den foreslåede efterbehandlingsplan.
• 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.

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 Fødevareklage
nævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

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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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 be
stemmer andet, jf. Miljøvurderingslovens § 53.
Klageberettigede er:
Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
• Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

•
•
•
•
•

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 ple
jer, 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 Klageporta
len. 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 Klageporta
len, 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 videre
sender herefter anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din an
modning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør 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 be
kendtgørelsen.

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

Pia Heuer Andersen
Geolog

Bilag:
Screening
Rebild Kommunes høringssvar

Kopi af brev inkl. bilag til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rebild Kommune, cnm@rebild.dk pbv@rebild.dk og mech@rebild.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk og njl@mst.dk
Slots og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og rebild@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk og peterlundkristensen@gmail.com
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Eniig Forsyning A/S, ler@eniig.dk
Eniig Fiber A/S, ems ler@eniig.dk
N1 A/S, dok@n1.dk
TDC A/S, tdckabel@tdc.dk
Globalconnect A/S, ledninger@globalconnect.dk
Ravnkilde Vandværk, formand@ravnkildevandk.dk
Mariagerfjord Vand, ler mfv@mfv.dk

Kopi af brev til:
•
•
•
•
•
•

Heidi Christensen, Kraghøjvej 6, Nysum, 9610 Nørager
Henning Lehmann Kristensen, Kraghøjvej 8, Nysum, 9610 Nørager
Birgitte Vestbjerg Skovborg, Kraghøjvej 8, Nysum, 9610 Nørager
Preben Thorkild Larsen, Kraghøjvej 3, Nysum, 9610 Nørager
Lars Wulff, Sømøsevej 19, Ravnkilde, 9610 Nørager
Peter Carus Nysumgaardvej 2, Nysum, 9610 Nørager
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Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Projektets karakteristika

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Matr. nr. 11a og 15b Nysum By, Ravnkilde, Nysumgaardvej 3 og Kraghøjvej 6, 9610 Nørager, Rebild Kommune.
Indvinder er Colas Danmark A/S.
Lodsejer er Colas Danmark A/S.
Ansøgningsmaterialet er udarbejdet af Sweco for Colas Danmark A/S.
Arealet er udlagt som graveområde i Råstofplan 2016.
Indvinding af sand, sten og grus.
Ansøgt areal er 3.9 ha.
Forventelig årlig indvinding på 350.000 m3, der er ikke tale om en merindvinding i forhold til de to eksisterende
tilladelser, men en opretholdelse af den nuværende indvinding.
Muldlag på ca. 0.3 0.5 meter.
Overjord i form af ler på ca. 4 8 meter.
Kote for terræn 72.5 77.5 meter.
Kote for grundvandsspejl ca. 43 meter.
Ansøgt gravedybde er ca. 20 30 meter under terræn til kote ca. 45 meter.
Der graves ikke under grundvandsspejl.
De eksisterende maskiner og anlæg anvendes.
Støvdæmpende foranstaltninger anvendes allerede i den eksisterende grav, asfaltbelægninger i indkørsel mv.
renfejes og grusveje vandes.
De vejledende støjgrænser kan overholdes ifølge støjmålinger fra grusgravens yderpunkter.
Der foreligger en vandindvindingstilladelse fra Rebild Kommune på 70.000 m3 pr år, og der søges ikke om yderligere
vandindvinding. Vandet tages fra en gravet sø.
Affald opbevares i containere i lagerhal/værksted, til det afhentes af relevante parter.
Den nuværende adgangsvej ønskes anvendt.
Driftstider: kl. 6.00 18.00 man fredag og kl. 7.00 14.00 lørdage.
Arealerne ønskes efterbehandlet til naturformål, herunder skov og mulighed for sø.

Ansøgningen omfatter følgende indvinding:

Region Nordjylland har den 20. september 2018 modtaget en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten
på matr. nr. 11a og 15b Nysum By, Ravnkilde, Nysumgaardvej 3 og Kraghøjvej 6, 9610 Nørager, Rebild Kommune. Der
er tale om en udvidelse af den eksisterende råstofgrav, i takt med den nuværende råstofgrav efterbehandles.

Kriterier omhandlet i miljøvurderingslovens § 21 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvens
vurdering.
Kriterierne er opført i bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017.

Screening i henhold til Miljøvurderingsloven

1

Bygherres kontaktperson og e mailadresse/telefonnr.

Colas Danmark A/S

Bygherre

Driftsleder Tommy Bjerregaard, e mail: tommy.bjerregaard@colas.dk mobil: 2127 7210

Kontaktperson:

2600 Glostrup

Fabriksparken 40

Placering: Matr. nr. 11a og 15b Nysum By, Ravnkilde, Nysumgaardvej 3 og Kraghøjvej 6, 9610 Nørager
Arealbehov: ca. 3.9 ha

Projektets placering og arealbehov i ha

2

Oversigtskort

3

1. Er der andre ejere end bygherre?

Kriterium

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

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

Færdigvare – type og mængde

Mellemprodukter – type og mængde

Råstoffer type og mængde

Anlæggets kapacitet for produktion og lager:

Beskrivelse af bygninger, skure mv.

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

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

Ca. 1000 liter olieprodukter som afhentes af Avista Oil.
Ca. 200 kg kemikalieprodukter som afhentes af Stena Miljø A/S
Ca. 2000 kg jern og metal som afhentes af produkthandler.

Ja

Bør
undersøges

X

Nej

Bemærkninger

Ved kontor/mandskabsrum findes en septiktank til opsamling, og som tømmes af kloakservice. Vand fra grusvask ledes
til slambassin og efter bundfældning ledes det retur til den gravede sø.

Der udledes ikke spildevand.

•
•
•

Mængden af affald svarer til mængden fra den eksisterende råstofindvinding:

Forventelig årlig råstofindvinding på 350.000 m3, der er ikke tale om en merindvinding i forhold til de to eksisterende
tilladelser, men en opretholdelse af den nuværende indvinding.

De allerede eksisterende bygninger mv. anvendes. Der bygges/etableres ikke yderligere anlæg.

Der foreligger en vandindvindingstilladelse fra Rebild Kommune på 70.000 m3 pr år, og der søges ikke om yderligere
vandindvinding. Vandet tages fra en gravet sø.

Der er ingen anlægsfase.
Projektet har ikke brug for råstoffer, der er tale om indvinding af råstoffer.

4

7. Vil anlægget give anledning til støvgener?

6. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?

5. Overskrides de vejledende grænseværdier for
støj?

X

X

X

X

Nej

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

Bør
undersøges

X

X

Ja

3. Forudsætter projektet etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet?

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

Kriterium

Der kan forekomme støvdannelse ved kørsel med lastbil på grusvej eller anden
intern vej. Dette vurderes at være sammenlignelig med eventuelle støvgener, der

Den nærmeste ejendom er på Kraghøjvej 6, og ejendommen er en del af det
ansøgte areal. Den er ikke beboet, og den er ejet af ansøger. Der er etableret en
støjvold ved Kraghøjvej 8 i forbindelse med den igangværende indvinding.

Vejledende grænseværdier for vibrationer vurderes at kunne overholdes.

Den nærmeste ejendom er på Kraghøjvej 6, og ejendommen er en del af det
ansøgte areal. Den er ikke beboet, og den er ejet af ansøger.

De vejledende støjgrænser kan overholdes ifølge støjmålinger fra grusgravens
yderpunkter.

Den nærmeste ejendom er på Kraghøjvej 6, og ejendommen er en del af det
ansøgte areal. Den er ikke beboet, og den er ejet af ansøger. Der er etableret en
støjvold ved Kraghøjvej 8 i forbindelse med den igangværende indvinding.

Da der er tale om en udvidelse allerede eksisterende råstofgrav i takt med den
færdiggravede del bliver efterbehandlet, og ikke en udvidelse af selve mængden
af indvundne råstoffer, altså ikke en større råstofindvinding vurderer Region
Nordjylland, at det ansøgte projekt ikke medfører en yderligere påvirkning af
miljøet, og dermed de kumulative forhold. Miljøpåvirkningen og den kumulative
effekt er allerede kendt.

Der indvindes råstoffer på Nysumgaardvej 9, 9610 Nørager og på Truevejen 1,
9500 Hobro. Begge aktive råstofgrave ligger syd for det ansøgte areal, med
adgangsveje via Nysumgaardvej.

Bemærkninger

5

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

X

X

X

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

11. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

X

Nej

9. Vil anlægget give anledning til lysgener?

Bør
undersøges

X

Ja

8. Vil anlægget give anledning til lugtgener?

Kriterium

Det ansøgte areal ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), det
nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger ca. 900 meter
vest for arealet. Ca. 1,5 km øst for arealet ligger et andet OSD område, og i dette
OSD ligger de nærmeste indvindingsoplandet til vandværker. Grundvandet
strømmer fra øst mod vest. De nærmeste drikkevandsboringer ligger mere end
800 meter væk fra det ansøgte areal.

Den ansøgte gravedybde er ca. 20 30 meter under terræn, og den ansøgte
bundkote for gravningen på ca. 45 meter. I ansøgningen oplyses at
grundvandsspejlet findes i kote ca. 43. Der indvindes ikke råstoffer under
grundvandsspejl. Efterfølgende er koten på søerne syd for det ansøgte areal
opmålt til henholdsvis kote 52,3 og 53,4 meter. Ansøger oplyser at det bevirker en
justering af den ansøgte gravedybde, så der nu søges om indvinding til kote 56
meter (18 20 meter under terræn), og dermed søges der stadig om indvinding
over grundvandsspejlet.

Kørsel med gravemaskine og lastbiler til transport af råstoffer kan medføre
udledning af forurenende partikler. Råstofindvinding er en diffus kilde, hvor
påvirkningen ikke er konstant og den foregår i fri luft, og dermed vurderes det at
de vejledende grænseværdier for luftforurening kan overholdes. Desuden er det
en allerede aktiv grav, derfor vurderes generne at være kendte, og dermed ikke
være en yderligere påvirkning af miljøet.

Risiko for uheld ved råstofgravning vurderes at kunne sidestilles med risiko for
uheld i forbindelse med almindelig markdrift og anlægsarbejde.

Der etableres ikke yderligere lys ifm. råstofgraven.

Det vurderes at råstofgravning ikke giver ophav til lugtgener.

kan forekomme ifm. almindelig drift af landbrugsarealer, og vil dermed ikke være
en væsentlig påvirkning af miljøet.

Bemærkninger
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15. Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

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

13. Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

Kriterium

Projektets placering

Kriterium

X

Ja

Ja

Bør
undersøges

Bør
undersøges

X

X

Nej

Nej

Det ansøgte areal grænser op til et bevaringsværdigt landskab, og er en del af et
større sammenhængende dallandskab. Den eksisterende råstofgrav er også en del
af det bevaringsværdige landskab. Området omkring Kraghøjvej 6 er en del af de
økologiske forbindelser. I forhold til dallandskabet skriver Rebild Kommune, at
efterbehandlingen af råstofområder bør understøte det omgivende landskabs
karakter. I forhold til de bevaringsmæssige landskaber skriver Rebild Kommune, at
uden for de bevaringsværdige landskaber bør landskabets karakter opretholdes ved

I Rebild Kommunes kommuneplan 2017 2029 er det ansøgte areal udpeget på
forskellige kort.

Der er ikke en lokalplan for det ansøgte areal

Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug. Projektet indebærer, at arealet
skal efterbehandles til natur, herunder mulighed for skov og sø. Der er således tale
om en permanent ændring af arealanvendelsen.

Bemærkninger

Det vurderes at risikoen for vandforurening, både grund og overfladevand, ved
indvinding er lille, og at der dermed ikke vil være en væsentlig påvirkning af
miljøet under indvindingen. Regionen vurderer, at selve indvindingen af råstoffer
ikke er til fare for den fremtidige indvinding af grundvand, men at
arealanvendelsen bagefter kan være. Det vurderes, at der ikke er en risiko
forbundet med arealanvendelsen beskrevet i efterbehandlingsplanen.

Det nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 500 meter nordøst for det ansøgte
areal, og den nærmeste beskyttede sø ligger ca. 350 meter mød sydøst.

Bemærkninger
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges
Nej

Det ansøgte areal er udpeget som landbrugslandskab. I forhold til
landbrugslandskaberne skriver Rebild Kommune, at efterbehandling af råstoffer bør
understøtte det omgivende landskabs karakter, samt at landskaberne ved bla.
Nysum ikke er egent til større tekniske landskaber.

at indpasse ændret arealanvendelse, byggeri og tekniske anlæg i landskabets
karaktergivende struktur. I forbindelse med de økologiske forbindelser nævnes ikke
særlige forhold i forbindelse med råstofindvinding. Rebild Kommune skriver, at
kommunens planlægning og administration sigter på at øge de økologiske
forbindelsers funktionsdygtighed, og at de kan ske ved ekstensivering af
landbrugsdrift, naturgenopretning og understøttelse af naturpleje på arealerne.

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

Kriterium

Ja

Bør
undersøges

X

Nej

Det er Region Nordjyllands vurdering, at den udarbejdede efterbehandlingsplan
tager højde for retningslinjerne i Rebild Kommunes kommuneplan.

Det ansøgte areal er medtaget som råstofgraveområde

Det ansøgte areal er udpeget som jordbrugsområde. Der nævnes ikke særlige
forhold vedr. råstofindvinding og efterbehandling.

Bemærkninger
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X

X

X

21. Forudsætter projektet rydning af skov?

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

23. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?

X

X

20. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

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

X

Nej

19. Indebærer projektet en mulig påvirkning af
sårbare vådområder?

Bør
undersøges

X

X

Ja

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

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

Kriterium

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 500 meter mod nordøst.
Nærmeste beskyttede sø ligger ca. 350 meter mod sydøst.
Nærmeste beskyttede naturareal er en mose, som ligger ca. 170 meter mod
syd. Afstandsvilkår til mosen er indarbejdet i de eksisterende råstoftilladelser.
Nærmeste fredning ligger ca. 2 km mod nord, Gravlevdalen i forbindelse med
Rold Skov.
Nærmeste fredede fortidsminde ligger ca. 450 meter mod sydvest.
Nærmeste kulturarvsareal ligger ca 3 km mod sydøst.
Nærmeste kirkebyggelinje ligger ca. 1,5 km mod nordvest i forbindelse med
Ravnkilde.
Nærmeste skovbyggelinje ligger ca. 2 km mod vest.
Nærmeste beskyttede sten og jorddige ligger 1.5 km mod sydvest.

Jf. punkt 12

Jf. punkt 12

Tilgængelige råstoffer indvindes i forbindelse med projektet.

Bemærkninger
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X

X

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

X

X

X

Nej

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

Bør
undersøges

X

Ja

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

27. Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

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

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

Kriterium

Jf. punkt 24 og 25

Jf. punkt 12

Jf. punkt 12

Ifølge opslag på Naturbasen den 17. oktober 2018 er der ikke registreret
rødlistearter på eller nær arealet.

Ifølge opslag på Naturbasen den 17. oktober 2018 er der ikke registreret bilag IV
arter på eller nær arealet.

Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke det nærmeste
Natura 2000 område.

Nærmeste Natura 2000 område Roldskov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, ligger
ca. 1,5 km nord for det ansøgte område.
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Region Nordjylland vurderer, at afstanden til den beskyttede mose er tilstrækkeligt
håndteret i de allerede eksisterende råstoftilladelser, og at der ikke vil ske yderligere
påvirkning af nationalt registrerede eller fredede områder.

Bemærkninger

37. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?

X

X

X

35. Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

36. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?

X

X

X

Nej

34. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?

Bør
undersøges

X

Ja

33. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket
område?

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

Kriterium

Jf. punkt 15 og 24

Der vil ikke blive efterbehandlet til landbrug, men til natur, herunder mulighed for
skov og sø.

Råstofindvindingen medfører en landskabspåvirkning og påvirkning af de
geologiske lag, da terrænet ændres for stedse, når store mængder sand, sten og
grus fjernes fra området. Terrænet vil derfor være omkring 20 30 m lavere efter
endt råstofindvinding og efterbehandling, end det er i dag.

Jf. punkt 15 og 24

Jf. punkt 15 og 24

Jf. punkt 15 og 24

Jf. punkt 15 og 24

Det ansøgte areal ligger ca. 1 km syd for Nysum, 1,5 km sydøst for Ravnkilde og
ca. 5 km sydvest for Arden

Den nærmeste ejendom er på Kraghøjvej 6, og ejendommen er en del af det
ansøgte areal. Den er ikke beboet, og den er ejet af ansøger.

Jf. punkt 5, 9 og 11

Det ansøgte areal ligger ca. 1 km syd for Nysum, 1,5 km sydøst for Ravnkilde og
ca. 5 km sydvest for Arden

Bemærkninger
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X

X

X

X

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige samlet?

43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over
kommunen?

44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre
nabolande?

45. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som
kompleks

X

Nej

X

Bør
undersøges

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige enkeltvis?

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

Ja

Miljøpåvirkningen vurderes ikke at være kompleks.

Da projektarealet ligger i et område med landbrugsdrift, aktive råstofgrave og med
ganske få beboelser i nærheden, og da der ikke er tale om en merindvinding men
en arealmæssig udvidelse af en aktiv råstofgrav, vurderer Region Nordjylland, at
området ikke er sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning.

Bemærkninger

3 ejendomme baseret på en 100 meter buffer (Kraghøjvej 3, 6 og 8).

39. Omfanget af personer der forventes berørt af
miljøpåvirkningen

Kriterium

17,5 ha baseret på en 100 meter buffer.

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske
udstrækning i areal

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
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Giver resultatet af screeningen anledning til at antage,
at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet
væsentligt, således at der skal udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport?

Konklusion

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

50. Er der andre kumulative forhold?

49. Er påvirkningen af miljøet reversibel?

48. Er påvirkningen af miljøet hyppig?

47. Er påvirkningen af miljøet varig?

46. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

Kriterium

X

X

X

X

Ja

Ja

X

Nej

Bør
undersøges

X

X

X

Nej

Det vurderes, at de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil kunne
overholdes uden yderligere foranstaltninger. Den nærmeste ejendom er på
Kraghøjvej 6, og ejendommen er en del af det ansøgte areal. Den er ikke beboet,

Der er tale om arealmæssig udvidelse af en aktiv råstofgrav, og ikke en
merindvinding.

Bemærkninger

Der foreligger en godkendt grave og efterbehandlingsplan for den eksisterende
tilladelse til råstofindvinding i området. Det betyder, at der er opsat planer for
løbende efterbehandling af arealer og derved mindst mulig påvirkning af området.

Der er en række landbrugsbedrifter samt yderligere 2 aktive råstofgrave i
området. Det vurderes at der ikke bliver tale om yderligere kumulative forhold.

Den landskabelige påvirkning er ikke reversibel. Miljøpåvirkningen fra drift
ophører i tidsrum mellem grave etaper og når indvindingen er endeligt afsluttet

Under projektets varighed (10 år), vil der foregå daglig indvinding og sortering
med dertilhørende trafikal belastning. Påvirkningen er velkendt.

Landskabet sænkes med op 20 30 meter.

Det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at miljøpåvirkningen bliver væsentlig, da
der ikke er tale om en udvidelse af indvindingsmængden, men udelukkende en
udvidelse af arealet, i takt med dele af de aktive råstofgrave bliver efterbehandlet.

Bemærkninger
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Sagsbehandler: Pia Heuer Andersen

Kvalitetskontrol: Amanda Louise Hill

Dato: 18. oktober 2018

Dato 29.oktober 2018

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

Projektet påvirker ikke landskabstræk væsentligt, da landskabet ikke har en
karakter, der kvalificerer det i særlig grad. Dette er bl.a. udtrykt ved at området
ikke har status i forhold til historiske, kulturelle, æstetiske eller geologiske
landskabstræk hverken statsligt eller kommunalt. Det vurderes at den
landskabelige påvirkning bliver tilfredsstillende håndteret med den foreslåede
efterbehandlingsplan.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter og rødlistearter i området.
Området ønskes efterbehandlet til natur, herunder mulighed for skov og sø

og den er ejet af ansøger. Der er etableret en støjvold ved Kraghøjvej 8 i
forbindelse med den igangværende indvinding.
Hensyn og afstandsvilkår til nærmeste beskyttede naturarealer og fortidsminder er
allerede tilfredsstillende håndteret i de eksisterende tilladelser og
efterbehandlingsplaner.
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Høringssvar til ansøgning vedr. råstoftilladelse på matr. nr. 11a og 15b, Nysum By,
Ravnkilde, Rebild Kommune
Rebild Kommune har d. 30. oktober 2018 modtaget en høring fra Region Nordjylland vedr. ansøgning om
råstoftilladelse på matr. nr. 11a og 15b, Nysum By, Ravnkilde, Rebild Kommune.
Rebild Kommunes bemærkninger til ansøgning vedr.:
Grundvandsforhold
Rebild Kommune foreslår, at der foretages pejlinger af grundvandsstanden i området, så det kan blive
ordentligt belyst, i hvilken kote grundvandet står.
I ansøgningsmaterialet er anført at grundvandet ca. forventes at stå i kote 43 m DVR90 og at terræn ca.
er i kote 72,5 – 77,5 meter.
Ifølge kortet over det terrænnære grundvand (https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort) ser det ud til, at grundvandet står ca. 18 meter under terræn indenfor det ansøgte
indvindingsområde (se nedenstående kort).
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Af ortofotos ser det også ud til, at der til tider står vand på noget af dette areal.
Hvis det er rigtigt, at grundvandet ikke står så dybt som angivet i ansøgningsmaterialet, kan der ikke
graves så dybt som ansøgt med mindre, der kan opnås tilladelse til at grave under grundvandsspejlet,
samt tilladelse til grundvandssænkning.
Der bør derfor foretages nogle nye pejlinger inden for området, for at få klarlagt hvor grundvandet står,
så det vides om afstanden på mindst to meter til grundvandsspejlet kan overholdes med det ansøgte.
Der er drikkevandsboringer indenfor 300 meter af det eksisterende graveområdet mod syd (se nedenstående), den forsyner både Nysumgaardvej 5 og 7 med drikkevand.
Det fremgår af efterbehandlingsplanen, at hele råstofområdet kommer til at henligge som et naturområde. Hvilket må forventes at være positivt i forhold til grundvandet og dermed også for drikkevandsboringen, der er placeret tæt på området.

Natur- og landskabsforhold
I forhold til udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven bemærkes det, at det sydøstlige hjørne ligger
indenfor et økologisk forbindelsesområde (jf. Kommuneplanen), der særligt er udpeget til fordel for arter
tilknyttet vandhuller (pga. høj tæthed af vandhuller i området).

I efterbehandlingsplanen beskrives i nogle af de første afsnit på side 7 (se udklip nedenfor) metode til
udlægning af overjord og muld af hensyn til efterfølgende jordbrugsformål. Så vidt Rebild Kommune kan
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se, så stemmer det ikke helt overens med tilladelsernes vilkår og ordlyd. Tilladelserne giver i højere grad
indtryk af efterbehandling til natur. I givet fald kan nedenstående metode til udlægning af overjord og
muld vise sig at være overflødig og evt. i modstrid med optimering af naturværdierne efterfølgende. Rebild Kommune foreslår at efterbehandlingsplanen omformuleres således, at der gives mulighed for anden
anvendelse/placering af overjord og muld; f.eks. til sikring af landskabet omkring fortidsminderne.
”Skråningerne efterbehandles ved udlægning af overjord og muld inden tilplantning. Mulden udlægges på vejrmæssigt
hensigtsmæssige tidspunkter. Det anslås, at der er gennemsnitligt er 0,4 m muldjord og 4 - 8 meter overjord på arealet.
Der efterbehandles med 1 meter overjord på skråninger og flader inden udlæg af muld, sådan at arealet efter efterbehandlingen er bedst egnet til jordbrugsformål i henhold til indvindingstilladelsens vilkår 67.”
Rebild Kommune foreslår en samlet efterbehandling af hele indvindingsområdet, hvor fokus er udvikling
af naturområde med stor variation i naturtyper og dermed potentiale for høj biodiversitet. Rebild Kommune anbefaler at området efterlades overvejende lysåbent –tilgroning med tæer og buske vil ske helt naturligt. Mindre skovpartier kan dog indpasses i området under hensyn til fortidsminder og vandhuller i
området. Derudover kan rekreative anlæg såsom shelter, stier mm. overvejes som en del af efterbehandlingen, og udgøre en værdi for lokalområdet.
Øvrige forhold, der bør afklares nærmere ifm. tilsyn: Det ser på luftfotos se ud som om der sker aktiviteter (oplag, kørsel) indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjerne – også indenfor 60 m fra fortidsminderne.
Denne tilsyneladende uoverensstemmelse bør afklares nærmere.

Vandløbsforhold
Ifølge Rebild Kommunes oplysninger (kort og luftfotos) ligger der en grøft langs størstedelen af matrikelgrænsen mellem matr. nr. 15b og 7br, Nysum by, Ravnkilde. Rebild Kommune har ikke kendskab til om
den fører vand et sted hen via en rørlægning eller modtager vand, så den er omfattet af vandløbsloven. I
så fald må den ikke rørlægges eller omlægges uden en tilladelse efter vandløbsloven. Det kan også være
en grøft med nedsivning.
Hvis der er en grøft må støjvolden ikke placeres, som angivet i ansøgningen. Dette gælder uanset om
grøften er åben eller rørlagt. Hvis den ønskes omlagt eller rørlagt kræver det en tilladelse efter vandløbsloven til regulering.
Det ser ud til, at det er marken syd for grøften der kan have afledning til grøften. Ejeren af marken på
matr. nr. 7br, Nysum by, Ravnkilde ved formodentligt om han har brug for grøften til afledning eller har
dræneffekt af den.
I ansøgningen er støjvolden placeret på både grøften og naboens areal. Hverken graveområder eller støjvoldens placering er i øvrigt ens i ansøgning og efterbehandlingsplan. Ovenstående svar er på baggrund
af ansøgningen, da vi formoder at det er placeringerne i den, som vi skal forholde os til uanset at det
virker mærkeligt, at støjvolden placeres der.

Vejforhold
Det skal præciseres, at graveafstand og anlæg mod Kraghøjvej fastlægges 10 meter fra vejskel.
I 10-meter-zonen langs Kraghøjvej skal der anlægge sen 1,5 m høj jordvold ikke nærmere end 2,5 m fra
asfaltkanten. Volden skal anlægges i takt med, at afrømningen af muld skrider frem over indvindingsarealet og opretholdes til efterbehandlingen finder sted på det tilgrænsende areal.
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Spildevandsforhold
I både ansøgning, screening og udkast til screeningsafgørelse er det oplyst, at spildevand fra kontor/mandskabsrum opsamles i en septiktank, som tømmes af kloakservice.
I 2017 oplyste Colas til Rebild Kommune, at spildevand fra Nysumgaardvej 3, Nysum, 9610 Nørager,
føres til samletank, som tømmes af Himmerland Kloakservice.
Den korrekte betegnelse for det anvendte spildevandsanlæg, bør fremgå af ovennævnte skriftlige materiale.
Rebild Kommune vil gerne underrettes om hvilket spildevandsanlæg, der rettelig findes i tilknytning til
både Nysumgaardvej 3 samt Kraghøjvej 6, begge Nysum, 9610 Nørager.

Byggeforhold:
Såfremt der skal opstilles bygninger fx kontor/mandskabsrum og lager/værksted, kræver det både
landzone- og byggetilladelse. Byggetilladelsen skal ansøges via Byg & Miljø på https://www.bygogmiljoe.dk og landzonetilladelsen på mail til pbv@rebild.dk.

Virksomhedsforhold:
Der er forskellige oplysninger i ansøgningen vedrørende støjvolden. Der nævnes 2 forskellige afstande.
60 meter og 75 meter. Dette kan få betydning, men hvor meget og om det kommer til at påvirke virksomheden, er ikke muligt at vurdere med de oplysninger der er på nuværende tidspunkt.
I forhold til det nye indvindingsområde bliver det Kraghøjvej 3 (Matr. 8h) og ikke Kraghøjvej 8 (Matr.
12b) der kommer til at være nærmest graveområdet (ca. 60 meter). Der er ca. 145 meter til Kraghøjvej
8.
Rebild Kommune er ikke imod der bliver lavet en støjvold, der kan skærme Kraghøjvej 8, men undre sig
lidt over, at den ikke er lavet ved den tidligere udstykning og udgravning. Der kommer muligvis til at
mangle en støjvold over mod naboen Kraghøjvej 3.

Jordforhold:
Ingen bemærkninger.

Hvis der er spørgsmål til høringssvaret, er Region Nordjylland velkommen til at kontakte undertegnet.
Behandling af dine oplysninger
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte
kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du
kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.
Med venlig hilsen
Mette Kann-Christiansen
Geograf
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