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Afgørelse efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med
ansøgning om råstofindvinding Gl Aalborgvej 15-17,
7741 Frøstrup
Region Nordjylland har modtaget jeres ansøgning efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning
om erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på et 24,8 ha stort areal på matr.nr. 1g Rødbrogård,
Tømmerby og 1b Abildhave Gde., Østerild, Gl. Aalborgvej 15 – 17, 7741 Frøstrup, Thisted 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 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
Screeningen har være i partshøring hos DANOPAL i perioden 9. til 19. november 2018.
Et udkast til screeningsafgørelse har sammen med ansøgningsmaterialet været sendt i høring hos Thisted
Kommune i perioden 22. november til 7. december 2018.
Region Nordjylland har modtaget bemærkninger fra Thisted Kommune. Bemærkningerne fremgår af bilaget
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
Afgørelse om, at der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport, har været behandlet på Regionsrådets møde
d. 29. januar 2019.
Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding vil påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen2.
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.
Screeningen fremgår af bilaget til denne afgørelse.

Begrundelse
Region Nordjylland vurderer, at der vil blive tale om en væsentlig påvirkning i forhold til beskyttet natur, og
at der bør redegøres for støj- og lyspåvirkning af omgivelserne.
 Det vurderes, at projektet vil medføre kumulation med tilladelsen til råstofindvinding 200 m mod sydvest
og med Danopals produktion på fabrikken i det lokalplanlagte område i forhold til risiko for tilstandsændring af beskyttede våde naturtyper og støjpåvirkning fra drift i aften- og nattetimer.
 Det vurderes af projektet i sig selv vil medføre en væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper på arealet og det vurderes, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af våde naturtyper i tilknytning til
projektarealet.
 Grundvandssænkningens omfang er udokumenteret, og påvirkningen af de beskyttede naturtyper er
dermed ukendt, og bør undersøges.
 Det kan ikke afvises, at dele af arealet er raste- eller fourageringsområder for en eller flere af Bilag IVarterne.
 Der bør udarbejdes støjberegning for projektet, og der bør redegøres for hvor stor grundvandssænkning
råstofindvindingen vil være årsag til. Der bør ligeledes redegøres for lyspåvirkning af omgivelserne ved
nattedrift.

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.

Offentliggørelse
Afgørelsen inklusiv bilag er offentliggjort i dag d. 11. februar 2019 på Region Nordjyllands hjemmeside
www.rn.dk/råstoffer 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.
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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 bestemmer 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
(kpo.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også 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,
som 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 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 bekendtgørelsen.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Niels Schøler
Råstofmedarbejder
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Bilag:
Partshøring Miljøkonsekvensscreening - Råstofindvinding Frøstrupvej 15-17_Danopal høringssvar
Høringssvar Thisted Kommune
2018-030523 Screening Miljøvurderingsloven DANOPAL a/s

Kopi til:
Thisted Kommune, mail: miljo@thisted.dk
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15. november 2018

Region Nordjylland
Att.: Niels Schiøler
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

Partshøring vedr. miljøkonsekvens screening
– Danopal råstofindvinding Frøstrupvej 1517
På vegne af Danopal A/S fremsendes hermed en udtalelse til screening af projektet ”Danopal råstofindvinding Frøstrupvej 15-17”, jf. Region Nordjyllands e-mail
om partshøring af 9. november 2018.
Vi har følgende bemærkninger til UDKAST til Screening i henhold til Miljøvurderingsloven:

Punktet ”Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen
og driftsfasen”:
Der beskrives et årligt forbrug på omkring 30.000 m3 grundvand. Menes der, at
der årligt fjernes/indvindes omkring 30.000 m3 vand fra grundvandsmagasinet, eller er det vand som forventes overvejende at recirkulere, dvs. ledes retur til
grundvandsmagasinet?
De 30.000 m3 svarer til tilstrømning af grundvand fra omgivelserne ved fjernelse/indvinding af 50.000 m3 råstof med en porøsitet på 40 % (dvs. 60 % faststof á 50.000 m3 pr. år). Dette vand forbruges/indvindes ikke.
Vores skøn over forbrug af grundvand er:
Fugt i lagerdynge, skønnet: 4 %
Vand der forsvinder ved udtørring i ovn eller ved udlevering af vådt sand: 3.000
m3
Al anden vandforbrug (vand til sugeren, støvbekæmpelse, vaskevand) ledes tilbage i gravesø, så forbruget er kun via fordampning fra søflade mm., og den
vandmængde, der fjernes ved råstofindvinding, er derfor minimal i forhold til de
angivne 30.000 m3.

NIRAS A/S

T:

Ove Gjeddes Vej 35

D:

+45 6312 1581

www.niras.com
CVR-nr. 37295728

5220 Odense SØ

E:

Tilsluttet FRI

Danmark
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Punktet ”Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen”:
Der vurderes, at vaskevand fra vådsorteringsanlæg skal betragtes som spildevand.
Under punkt 12 står der endvidere ”…. uanset at udledning af vaskevand til gravesøen forudsætter en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.” Vi vil gerne
have oplyst baggrunden for denne vurdering af vaskevand som spildevand. I miljøbeskyttelseslovens § 19 står der:
”§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og
undergrund, må ikke uden tilladelse
1) nedgraves i jorden,
2) udledes eller oplægges på jorden eller
3) afledes til undergrunden.”
Vi mener ikke, at der i vaskevand er stoffer, produkter og materialer som kan forurene grundvand, jord og undergrund, da vaskevand kun indeholder naturligt forekommende komponenter, som stammer fra selve råstoffet og der således ikke tilsættes fremmede stoffer til vaskevandet. Vi mener også, at der er praksis for at
betragte vaskevand som et uforurenet produkt, der er en del af råstofindvindingen
og som reguleres alene via råstofloven. Dvs. at det reguleres af regionen som råstofmyndighed og ikke af kommunen som myndighed på spildevand.
Bemærk i øvrigt under punkt 12, at der står ”indsatsområde mht. drikkevand”.
Den korrekte betegnelse for udpegningen må være ”Indsatsområde mht. nitrat”.

Støjberegning:
Det foreslås, at der også ses på støjkrav i det lokalplanlagte område, hvor oparbejdning og produktion foregår, inden omfang af støjberegning fastlægges.

Punkt 20 om kystnærhedszonen:
Her vurderes det, at der ikke sker væsentlig påvirkning. Derfor bør krydset sættes
i kolonnen med ”Nej”.

2

Niels Schøler
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Kristine Keiding - Thisted Kommune <KKE@thisted.dk>
29. november 2018 09:42
Niels Schøler
Sagsnummer 2018-030523. Høringsvar på afgørelse om VVM pligt for
råstofgravning på Gl. Aalborgvej 17.

Til Region Nordjylland
Att.: Niels Schøler
Sagsnummer 2018-030523. Høringsvar på afgørelse om VVM pligt for råstofgravning på Gl. Aalborgvej 17.
Thisted Kommune har ingen indvendinger mod afgørelse om VVM pligt for råstofgravning på Gl. Aalborgvej 17.
Thisted Kommune ser frem til at give input til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Med venlig hilsen
Anne Kristine Keiding
Thisted Kommune
Biokemiker
Plan, Miljø og Industri
KKE@thisted.dk
Kirkevej 9
+459917 2235 | 2138 8196 7760 Hurup
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DANOPAL a/s

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 lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017.

Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Erhvervsmæssig råstofindvinding af specialråstof – særligt velafrundet kvartssand til industriel brug til glasuld,
højstyrkebeton, kosand, ridebanebelægninger, og formsand til jernstøberier - i tilknytning til et stationært, kommuneplanlagt
oparbejdningsanlæg
Det ansøgte projekt:














Råstofart: sand, grus og sten
Årlig indvindingsmængde: 50.000 m3
Indvindingsperiode: 30 år
Der søges om forlængelse af en eksisterende indvinding
Ansøgt areal: 24,8 ha, hvoraf 9,8 ha er under efterbehandling
Der søges om indvinding under grundvandsspejl
Ansøgt gravedybde til kote -8 m svarende til 20 m under terræn
Maskiner: sugeskib/anlæg, transportbånd, sorterer, 2 stk. læssemaskiner
Bygninger: eksisterende mandskabsbygning og hal
Oparbejdningsanlæg: tørsortering, vådsortering, knusning, tørreanlæg
Forslag til efterbehandling: sø
Eksisterende adgangsvej til Gl. Aalborgvej anvendes
Driftstid: alle dage: 5 – 22, Udlevering: alle dage: 5 – 22

Ansøgningen er vedlagt:







Ansøgningsskema råstofloven dateret 15. oktober 2018
Udskrift af tingbogen ved. Gl. Aalborgvej 17
Oversigtskort 1: 25.000
Detailkort 1: 9.000
Graveplan 1: 8.500
Efterbehandlingsplan 1: 8.500
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DANOPAL a/s
Projektets placering og arealbehov i ha

Projektet ligger i graveområde Abildhave i Råstofplan 2016 for Region Nordjylland.
Bygninger mv. ligger i eksisterende erhvervsområde (lokalplan 4.14 af 4/6 1997).
Adresse: Gl. Aalborgvej 15 - 17, 7741 Frøstrup, Projektet udgør en del af matr.nr. 1g Rødbrogård, Tømmerby og 1b
Abildhave Gde., Østerild
Areal behov 24,8 ha

Bygherre

Danopal A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev

Bygherres kontaktperson og emailadresse/telefonnr.

Steen M Krogh, Mail: smk@kroghs.as.dk, telefon: 24 28 13 70

Oversigtskort

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

Der indvindes årligt op til 50.000 m3. Intet behov for råstoffer i øvrigt.
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DANOPAL a/s
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i
anlægsfasen og driftsfasen

Der indvindes op til 50.000 m3 sand, grus og sten om året under grundvandsspejl, som vil resultere i en tilstrømning af
grundvand på omkring 30.000 m3 grundvand, da forekomsten vurderes at have en porøsitet på ca. 40 %.
Dertil kommer forbrug af vand til grusvask/vådsortering, hvor vandet recirkulerer. Der anvendes vand til støvbekæmpelse.
Forbrugt vandmængde herunder fordampning er ikke oplyst.

Beskrivelse af bygninger, skure mv.

Bygninger m.m. er placeret i ca. 7,5 ha erhvervsområde, som ligger indenfor skovbyggelinje.

Anlæggets kapacitet for produktion og lager:
Råstoffer - type og mængde

Der indvindes op til 50.000 m3 sand, grus og sten pr. år, heraf 40.000 – 50.000 m3 pr. år under grundvandsspejl.

Mellemprodukter – type og mængde
Færdigvare – type og mængde

Mørtelsand, specialråstof til: glasuld, høj styrkebeton, kosand, ridebanebelægning, formsand til jernstøbning

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

Andet affald (mængde ikke oplyst). Det er oplyst, at al affald afhændes til godkendt modtager.

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

I ansøgningen er det oplyst, at der ikke produceres spildevand. Det vurderes at vaskevand fra vådsorteringsanlæg skal
betragtes som spildevand.

Kriterium

Ja

1. Er der andre ejere end bygherre?

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

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger

X

Der er givet tilladelse til råstofindvinding 200 m mod sydvest.
X

Danopals produktion på fabrikken i det lokalplanlagte område.
Det vurderes, at fortsat indvinding i graveområdet for Danopal vil medføre
kumulation i forhold risiko for tilstandsændring af beskyttede våde naturtyper.
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DANOPAL a/s
Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

3. Forudsætter projektet etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet?

X

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

X

5. Overskrides de vejledende grænseværdier for
støj?

Nærmeste beboelse ligger 400 m fra det ansøgte areal. Da projektet indebærer
indvinding fra kl. 5 – 22, bør det undersøges om de vejledende støjgrænser for
områdetype 3 kan overholdes i den ansøgte driftstid fra kl. 5 - 22, jf.
Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984, hvor
det er særligt er støj i aften og ikke mindst nattetimer, der vurderes at være kritisk.

X

6. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?

7. Vil anlægget give anledning til støvgener?

8. Vil anlægget give anledning til lugtgener?

9. Vil anlægget give anledning til lysgener?

Bemærkninger

X

Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til vibrationsgener.

X

Råstofindvindingen kan i tørre perioder bevirke øgede støvgener. Der vandes
efter behov i de tørre perioder for at minimere støvgener.

X

Det bør undersøges om projektet vil give anledning til lysgener pga. driftstid fra 5
– 22.

X

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

X

11. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

X

Sugeskibet er eldrevet, og der er derfor ingen brændstoftanke ombord, og det
vurderes derfor, at der ikke vil være tale om en særlig risiko for uheld.
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DANOPAL a/s
Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

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

Bemærkninger
Grundvand:
Hovedparten af projektarealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD), mens resten ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Dette OSD
er også udpeget som følsomt indvindingsområde og som indsatsområde indenfor
nitratfølsomme indvindingsområder. Projektarealet ligger 2 km nord for
indvindingsoplandet til Østerild Vandværk, som er det vandværk, der ligger tættest
på. Nærmeste private drikkevandsboring er DGU 23.38, som ligger 650 m øst for
projektarealet.
Grundvandet i området findes omkring kote 10. Grundvandet strømmer mod øst.

X

Gravedybde til kote -8 m svarende til 20 m under terræn, og 18 m under
grundvandsspejl.
Overfladevand:
Det nærmeste beskyttede vandløb ligger 1 km nordøst for projektarealet. Der
ligger en sø 500 m2 på projektarealet.
Regionen vurderer at den påtænkte indvinding ikke udgør en risiko for forurening
af hverken grundvand eller overfladevand, uanset at udledning af vaskevand til
gravesøen forudsætter en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Den
efterfølgende arealanvendelse som naturareal vil medvirke til at beskytte
kvaliteten af grundvand og overfladevand.

Projektets placering
Kriterium
13. Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

Ja

X

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
Arealet der er omfattet af råstofindvinding i dag udgør 9,8 ha. 8,7 ha anvendes
som landbrugsjord, 1,8 ha er beskyttet natur (mose 0,7 ha, hede 1,04, sø 0,05 ha)
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DANOPAL a/s
Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
og 2,4 ha henligger som udyrket eller krat. 2,1 ha anvendes til privat vej og
lagerplads.
Der efterbehandles til sø og natur.
Den ændrede arealanvendelse vurderes at være kritisk i forhold til nedlæggelse af
eksisterende beskyttede naturtyper, men positiv for det øvrige areal ud af det
brede miljøbegreb, med fokus på bla. den biologiske mangfoldighed,
befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna og vand.

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

X

15. Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

X

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

X

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

X

Projektet indebærer at råstofferne på arealet indvindes.

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

X

Det efterbehandlede område vil henligge som et naturområde, og vil ikke være til
hinder for indvinding af grundvand i området.

19. Indebærer projektet en mulig påvirkning af
sårbare vådområder?

Den østlige del af projektarealet er omfattet af lokalplan: 4.14 Frøstrup. Det
vurderes, at projektet ikke forudsætter en ændring af lokalplanen.

Der optræder en mose (0,7 ha) og en sø (0,05 ha) på projektarealet, som vil blive
fjernet.
X

Der optræder 0,7 ha mose omkranset af projektarealet, og 1,5 ha mose vest for
projektarealet. Sydvest for projektarealet optræder der 21 ha våd hede og nord for
projektarealet er der et moseområde på 9 ha.
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DANOPAL a/s
Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
Projektet indebærer, at der bliver fjernet beskyttet natur og der er risiko for
tilstandsændring i de våde naturtyper, der ligger i tilknytning til projektarealet pga
af sænkning af grundvandsspejlet. Fortsættelse af den eksisterende indvinding vil
medføre en væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper på arealet og det
vurderes, at råstofindvindingen kan medføre en væsentlig påvirkning af våde
naturtyper i tilknytning til projektarealet.

20. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

Halvdelen af projektarealet er placeret indenfor kystnærhedszonen.
X
Det vurderes, at der ikke vil blive tale om en væsentlig påvirkning.

21. Forudsætter projektet rydning af skov?

X

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

X

23. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?

X

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

Projektarealet grænser op til fredskov.

Se pkt. 19 om våde naturtyper.
Ud over de våde naturtyper, der er omtalt i pkt. 19, optræder der 1 ha hede på
arealet.
Nærmeste fredning er Hjardemål Kirke, som ligger 2,8 km nordvest for
projektarealet.
X

Projektet indebærer, at 1 ha hede, 0,7 ha og en sø bliver fjernet i forbindelse med
projektet.
Der optræder 0,7 ha mose omkranset af projektarealet, og 1,5 ha mose vest for
projektarealet. Sydvest for projektarealet optræder der 21 ha våd hede og nord for
projektarealet er der et moseområde på 9 ha.
Fortsættelse af den eksisterende indvinding vil medføre en væsentlig påvirkning
af beskyttede naturtyper på arealet og det vurderes, at den fortsatte
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
råstofindvinding kan medføre en væsentlig påvirkning af våde naturtyper i
tilknytning til projektarealet.

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

900 m øst for arealet ligger Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning,
Vejlerne og Bulbjerg, indeholder fuglebeskyttelsesområde nr. 20 Vestlige Vejler,
Arup Holm og Hovsør Røn og RAMSAR område nr. 6 Vejlerne og Løgstør
Bredning.
Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området, da der ikke sker
nogen udledning af vand til Natura 2000-området og transport til og fra projektet
sker ikke gennem Natura 2000-området.

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

Damflagermus, Vandflagermus, Langøret flagermus, Odder, Markfirben,
Storvandsalamander og Spidssnudet frø har udbredelse i området. Ved opslag på
www.naturbasen.dk og Naturdatabasen på Danmark Miljøportal d. 5. november
2018 er det konstateret, at der ikke er registreret arter Bilag IV-arter på arealet.

X

Det kan ikke afvises, at dele af arealet er raste- eller fourageringsområder for en
eller flere af Bilag IV-arterne.

27. Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

X

Ifølge opslag på 5. nov. 2018 www.naturbasen.dk er der ikke registreret rødliste
arter på arealet.

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

X

Se pkt. 12 og 19

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

X

Se pkt. 12
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

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

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

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket
område?

Nej

X

Bemærkninger

Se pkt. 24 og 26

Det bør undersøges om fastsatte miljøkvalitetsnormer for støj er overholdt på
nuværende tidspunkt i forhold til drift i aften og nattetimer.

X

X

33. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?

Nærmeste beboelser ligger 400 m mod øst. Frøstrup lejren ligger ligeledes 400 m
øst for projektarealet.

Projektarealet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som en del af
større sammenhængende landskaber, retningslinje 2.1.2 i Kommuneplanen:

X

I større sammenhængende landskaber skal visuelle og landskabelige
sammenhæng sikres. De større sammenhængende landskaber skal friholdes
for nye større tekniske anlæg og større byggerier, der slører de visuelle
sammenhænge.
Region Nordjylland vurderer, at der ikke bliver tale om væsentlig påvirkning af
historiske landskabstræk. Der er tale om en begrænset landskabelige påvirkning,
som vurderes som ikke væsentlig.

34. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?

35. Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

36. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?

X

Området er ikke udpeget som område med kulturel bevaringsværdi eller
værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplanen

X

Der er ikke registreret fortidsminder eller kulturarvsarealer på projektarealet.

X

Området er ikke i offentlig planlægning udpeget i forhold til æstetiske
landsskabstræk.
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

37. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?

Nej

X

Bemærkninger
Området er ikke udpeget i offentlig planlægning i forhold til geologiske
landsskabstræk.

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

60 ha baseret på 100 buffer

39. Omfanget af personer der forventes berørt af
miljøpåvirkningen

Det bør laves en støjberegning for projektet, for at afklare, om vejledende støjgrænser for område type 3 kan overholdes,
og dermed hvor mange personer, der er/vil blive påvirket af projektet.

Kriterium

Ja

Bør
undersøges

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

Nej

Bemærkninger
Der bør laves støjberegning for projektet for undersøgt om de vejledende
støjgrænser for område type 3 kan overholdes i hele driftperioden, hvor det
særligt er støjpåvirkningen i aftentimerne og ikke mindst nattetimerne, der er
kritiske.
Grundsænkningens omfang er udokumenteret, og påvirkningen af de beskyttede
naturtyper er dermed ukendt, og bør undersøges.

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige enkeltvis?

X

Ændring af tilstanden i en beskyttet naturtype vurderes at være væsentlig i sig
selv. Det samme gælder for støjpåvirkningen, hvor særligt støjpåvirkningen i
nattetimerne er kritisk.
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Kriterium
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige samlet?

Ja

Bør
undersøges

Nej

Miljøpåvirkningen for grundvandssænkning og støjpåvirkning vurderes at være
væsentlig enkeltvis såvel som samlet. Lyspåvirkning for drift i mørke vurderes af
være væsentlig set i sammenhæng med de øvrige miljøpåvirkninger.

X

43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over
kommunen?

X

44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre
nabolande?

X

45. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som
kompleks

X

46. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

47. Er påvirkningen af miljøet varig?

Bemærkninger

X

Hvis projektet gennemføres forsvinder, der beskyttede naturtyper. Det vurderes at
det er sandsynligt, at drift i aften og nattetimer vil medføre en væsentlig
miljøpåvirkning.

X

Nedlæggelse af beskyttede naturtyper og ændringen af landskabet vil være varige
påvirkninger. De øvrige påvirkninger vil ophøre når projektet er afsluttet.

48. Er påvirkningen af miljøet hyppig?
X

49. Er påvirkningen af miljøet reversibel?
X

Det bør udarbejdes støjberegning for projektet, og der bør redegøres, hvor stor
grundvandssænkning råstofindvindingen vil være årsag til. Der bør ligeledes
redegøres om lyspåvirkning af omgivelserne ved nattedrift.

Påvirkningen ophører, når råstofindvindingen er afsluttet. Ændringen af
landskabet er irreversibel. Fjernelse af beskyttede naturtyper kan kompenseres
ved erstatningsnatur, hvis der kan opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§ 3.
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Kriterium

Bør
undersøges

Ja

Nej

50. Er der andre kumulative forhold?

Bemærkninger
Kumulation med indvindingen 200 m mod sydvest bør undersøges.

X

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

Der ligger en større landbrugsbedrift 650 m syd for projektarealet. Det vurderes,
at der ikke vil være væsentlige kumulative forhold mellem landbrugsbedriften og
råstofindvindingen.

Der henvises til Miljøstyrelsen rapport nr. 526 i forhold til grundvandssænkningen,
men der er ikke redegjort for påvirkningen.
X

Der er ikke redegjort for, at vejledende støjgrænser for område type 3 kan
overholdes i hele driftsperioden, hvor det særligt er støjpåvirkningen i
nattetimerne, der er kritiske.

Konklusion
Ja

Nej

Bemærkninger
Region Nordjylland vurderer, at der vil blive tale om en væsentlig påvirkning i
forhold til beskyttet natur, og at der bør redegøres for støj- og lyspåvirkning af
omgivelserne.


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

X




Det vurderes, at projektet vil medføre kumulation med tilladelsen til
råstofindvinding 200 m mod sydvest og med Danopals produktion på
fabrikken i det lokalplanlagte område i forhold til risiko for tilstandsændring af
beskyttede våde naturtyper og støjpåvirkning fra drift i aften- og nattetimer.
Det vurderes af projektet i sig selv vil medføre en væsentlig påvirkning af
beskyttede naturtyper på arealet og det vurderes, at projektet kan medføre en
væsentlig påvirkning af våde naturtyper i tilknytning til projektarealet.
Grundvandssænkningens omfang er udokumenteret, og påvirkningen af de
beskyttede naturtyper er dermed ukendt, og bør undersøges.
Det kan ikke afvises, at dele af arealet er raste- eller fourageringsområder for
en eller flere af Bilag IV-arterne.
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Dato: 11. februar 2019

Sagsbehandler:

Der bør udarbejdes støjberegning for projektet, og der bør redegøres for hvor
stor grundvandssænkning råstofindvindingen vil være årsag til. Der bør
ligeledes redegøres for lyspåvirkning af omgivelserne ved nattedrift.

Niels Schøler
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