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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler  tillæg til tilladelsen meddelt af Fåborg Midtfyn Kommune den 16. 
juli 2012 til BG Stone A/S på 23,6 ha af matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse i Fåborg Midtfyn 
Kommune. Tilladelse med tillæg er gældende til den 1. juli 2022. 
 
Tillægget omfatter alene en arealændring. 
 
Tillægget til tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 
stk. 1, og er betinget af vilkårene stillet i tilladelsen af 16. juli 2012. 
 

Sagens baggrund 

BG Stone fik tilladelse i juli 2012 til at indvinde op til 300.000 m3 råstoffer årligt, heraf op til 190.000 
m3 under grundvandsspejl på 23,6 ha af matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse. Råstofgraven 
er beliggende i Fåborg Midtfyn Kommune, en km syd for Odense mellem landsbyerne Volderslev 
og Dømmestrup. 
BG Stone har siden opstart erfaret, at en del af arealet er uegnet til indvinding, dels pga. kulturarv 
og dels stor overjordstykkelse med underliggende ringe råstoffer.  
 
BG Stone A/S søger derfor om: 

 et tillæg på 4,5 ha 

 at udtage to arealer på hhv. 2 og 1,7 ha, jf. forsidefoto og kortbilag 2. 
 

Råstofferne er egnede, som vejmaterialer og betontilslag.  
Ansøger har en dokumenteret forventning om at der findes et 8-15 m tykt lag råstoffer af god kvali-
tet under 5-7 m overjord på arealet der søges tillagt gældende tilladelse. Indvindingen forventes 
foretaget, til forekomstens bund, ca. kote 8.  
 
Vejadgang: Til og frakørsel planlægges via eksisterende overkørsel til Bramstrupvej. 
 
Efterbehandling: Arealet efterbehandles delvist til landbrugsformål og delvist til natur- og fritids-
formål, med søer på en del af arealet, jf. den samlede efterbehandlingsplan for området bilag 3. 
 
Det ansøgte areal er udlagt til et regionalt graveområde i Tillæg nr. 5 til Råstofplan 2008 og videre-
ført i Råstofplan 2012 og 2016.  
 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Bramstrup Gods, ved Niels Langkilde, Bramstrup 1, 5792 Årslev som ejer 
af det ansøgte areal. 
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Før tillægget til tilladelsen tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at 
rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: 
 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tillægget til tilladelsen har som ud-
gangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tillægget ikke udnyttes før alle klage-
muligheder er udtømt. 

 Skelpæle arealet skal markeres i marken, evt. med pinde der sikres f. eks med be-
tonringe. 

 
Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er 
nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 
 



 

4 

 

Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

Følgende ændring tilføjes tilladelsen af 16. juli 2012: 

 

 Gravearealet som vist på forsiden af eksisterende tilladelse af 16. juli 2012, ændres 

jf. kortbilag 1. 

 
Vilkårene stillet i tilladelsen af 16. juli 2012 er således uændret gældende, også for areal-
ændringen, jf. bilag 5. 
 
 

Sikkerhedsstillelse 

BG Stone A/S har i forbindelse med den eksisterende tilladelse af 16. juni 2012 stillet en 
ikke tidsbegrænset garanti til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 1g Brams-
trup Hgd., Nr. Lyndelse i Fåborg Midtfyn Kommune på kr. 1.650.000, indeks for 4. kvartal 
2016 103,37. Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat pr (åben) hektar, og flytning af 
ca. 50.000 m3 overjord. (150.000 pr ha landbrug, 135.000 pr ha natur, 100.000 pr. ha sø 
og 10 kr. pr. m3 jord). 
 
Det vurderes at den stillede sikkerhed  fortsat er dækkende. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 8 ha 
og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændrin-
ger i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks regule-
ringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 
4. kvartal. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og 
godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 
 
 

Tinglysning 

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden 
hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efter-
behandling er efter reglerne tinglyst på ejendommene. Og er også dækkende for det nye 
areal. 
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Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, 
jf. Råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt 
forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. Til-
synsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, la-
de de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 
 
 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljø-
et) af det ansøgte, jf. bilag 2.  
 
Projektet består i, at udtage 3,7 ha af den eksisterende tilladelse samt tillægge andre 4,5 
ha dyrket landbrugsareal. Resultatet er en øgning af det samlede indvindingsareal på 0,8 
ha. Der er således tale om en mindre ændringer af den allerede bestående tilladelse. 
 
Der ændres ikke på mængden af indvundne årlige råstoffer, trafikbelastningen, støv- og 
støjemissioner eller påvirkningen af natur og grundvand. Regionen vurderer derfor at den 
ansøgte ændring af eksisterende forhold ikke giver anledning til væsentlige ændringer af 
miljøpåvirkningen. En tilladelse til det ansøgte kræver derfor ikke udarbejdelse af en VVM-
redegørelse. 
 
Vilkårene stillet i tilladelsen af juli 2012 er også gældende for arealet i dette tillæg. Vilkåre-
ne imødegår de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen medfører.  
 
Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gen-
nem en VVM-proces. 
 
Lovgrundlaget 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i (stjerne)høring i perioden 21. marts til 5. april 2017 
til følgende: 
 

Indvinder BG Stone A/S Regnar.bjerre@bgstone.dk 

Museum Øhavsmuseet  arkaeologi@ohavsmuseet.dk 

Lodsejer Bramstrup Gods 
Niels Langkilde 

nl@bramstrup.dk 

Fåborg Midt-
fyn Kommune 

Trine Mehlsen trime@fmk.dk 

VandCenter-
Syd 

 info@vandcenter.dk 

 
Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det 
påhviler derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontak-
te ledningsejerne. 
 
Fåborg Midtfyn Kommune har ingen bemærkninger til det ansøgte. 
Øhavsmuseet anbefaler forundersøgelse. 
VandCenterSyd har ingen bemærkninger. 
 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1. 
Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst 
grundlag. Høringen forløb i perioden 1. maj til 29. maj 2017. 
Regionen har ikke modtaget nogen høringssvar: 
 

Høring af Fåborg Midtfyn Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Fåborg Midtfyn Kommu-
ne omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 1. maj til 29. maj 2017 i 
medfør af Råstoflovens § 10. Regionen har ikke modtaget bemærkninger.  
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Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige 
spørgsmål) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressa-
ten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel 
interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisa-
tioner, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der 
klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.virk.dk eller www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller 
www.borger.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageporta-
len til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herun-
der anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et 
gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret 
betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller 
delvis medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 28. 
juni 2017 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden 
bestemmer andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra mod-
tagelsen af dette brev. 
 

Med venlig hilsen 

 
Gitte Gro  

Geolog  
Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer 
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Kopi til: 

Indvinder BG Stone A/S Regnar.bjerre@bgstone.dk 

Museum Øhavsmuseet  arkaeologi@ohavsmuseet.dk 

Lodsejer Bramstrup Gods 
Niels Langkilde 

nl@bramstrup.dk 

Fåborg Midt-
fyn Kommune 

Trine Mehlsen trime@fmk.dk 

VandCenter-
Syd 

 info@vandcenter.dk 

 
ANDRE MYNDIGHEDER 
Kulturarvsstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Naturstyrelsen Fyn fyn@nst.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
Dansk botanisk forening fynskredsen Lars Christiansen 9407@interflora.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening Fyn dnodense-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Fyn doffyn@doffyn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet Kreds Fyn, sydfyn@friluftsraadet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 
 
 

Bilag 

1. Oversigtskort målestok 1:25 000 
2. Oversigtskort (bilag 2A og 2B) 
3. Efterbehandlingsplan 
4. VVM-screening 
5. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding meddelt af Fåborg Midtfyn 

Kommune den 16. juli 2012 med tillæg af 15. august 2012. 

mailto:nst@nst.dk
mailto:dbotf@mail.tele.dk
mailto:9407@interflora.dk
mailto:dn[kommunenavn]-sager@dn.dk
mailto:doffyn@doffyn.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:myndighed@skat.dk
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Skema til brug ved VVM-screening 
Kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 
 

VVM-myndighed Region Syddanmark 

Basis oplysninger 

Projekt beskrivelse – jf. 
VVM-anmeldelsen 

BG Stone søger om ændring af areal til gældende tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af 
råstoffer givet 16. juli 2012.  
Vilkårene i tilladelsen ændres ikke. Der søges om at tage 3,7 ha ud, markeret med blåt på kortbilag 
og tilføje 4,5 ha, markeret med rødt på kortbilag.  
 

Navn og adresse på 
bygherre 

BG Stone A/S, Fabriksvej 12, 8800 Viborg 

Bygherres kontaktperson 
og telefonnr. 

Regnar Bjerre  6012 8822  

Projektets placering Matrikel nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse 

Projektet berører 
følgende kommuner 

Fåborg Midtfyn 

Oversigtskort i målestok 
1:25000 
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Kortbilag i målestok 
1:4000 

 
Forholdet til VVM-
reglerne 

 Ja  Nej  

Er anlægget opført på 
bilag 1 til bekendtgørelse 
nr. 1440 af 23. november 
2016 

   X 
 

 

Er anlægget opført på 
bilag 2 til bekendtgørelse 
nr. 1440 af 23. november 
2016 

 X    

 
Ikke 

relevant 
Ja 

Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika 

1. Arealbehovet i ha     

I gældende tilladelse på 23,6 ha ændres arealet 
således at 3,7 ha udtages og 4,5 ha lægges til. 
Tilladelsen omfatter herefter 24,4 ha. Mod tidligere 
23,6 ha. 

2. Er der andre ejere end 
bygherre? 

 X   
Lodsejer Niels Langkilde, Bramstrup 1, 5792 
Ørslev 

3. Det bebyggede areal i 
m

2
 og bygningsmasse i 

m
3
 

X     

4. Anlæggets maksimale 
bygningshøjde i m 

X    Ikke relevant i forbindelse med råstofindvinding. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af 

 Råstoffer – 
type og 
mængde 

    

I gældende tilladelse er anført at der må indvindes 
op til 300.000 m

3 
sand, grus og sten årligt heraf 

190.000 m
3
 under grundvandsspejl. Mængderne 

ændres ikke 

 Mellemprodukt
er – type og 
mængde 
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 Færdigvarer – 
type og 
mængde 

    
Råstofferne oparbejdes til kvaliteter egnede til 
beton og vejmaterialer 

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg 

X     

7. Anlæggets længde for 
strækningsanlæg: 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde 

 I anlægsfasen X     

 I driftsfasen X     

9. Behov for vand – kvalitet og mængde 

 I anlægsfasen    X  

 I driftsfasen  X   

Behov for vand til vådsortering, jigging samt til 
vanding af depoter og adgangsveje  dækkes af 
søen der opstår som følge af råstofindvinding. 
Vandet nedsives på stedet efter brug. 

10. Forudsætter 
anlægget etablering af 
yderligere 
vandforsyningskapacitet 

   X 
Der er i gældende tilladelse til erhvervsmæssig 
indvinding af råstoffer givet tilladelse til indvinding 
af grundvand. 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget 

 Farligt affald     

Der kan blive tale om ganske små mængder af 
smøreolie og anden vedligehold af stationært 
maskinel. De kørende maskiner skal fortsat 
serviceres og tankes udenfor graveområdet (eller 
på befæstiget areal) 
Alt affald bortskaffes i henhold til Affaldsregulativ 
og Fåborg Midtfyn Kommunes regler. 

 Andet affald     
Ingen ændringer i forhold til den gældende 
tilladelse. 

 Spildevand     
Ingen ændringer i forhold til den gældende 
tilladelse. 

12. Kræver bortskaffelse 
af affald og spildevand 
ændringer af bestående 
ordninger 

   X  

13. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for støj 

   X 

Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om 
ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984.  

Der er ikke oplyst kildestyrker i ansøgningen på de 
enkelte maskiner. 

Afstand fra kanten af det tillagte areal og til 
nærmeste udendørs opholdsareal til bolig er mere 
end  300 meter. Der er ingen planer om etablering 
af  yderligere støjvolde. 

 

Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj 
ikke kan overholdes kan bygherren efterfølgende 
pålægges at foretage støjreducerende tiltag af 
myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering 
af støjvolde og skærme omkring støjende materiel. 
Det kan også komme på tale at reducere 
åbningstiden. 

Det vurderes dog med stor sandsynlighed at 
støjkrav vil kunne overholdes i og med det 
ansøgte areal er placeret i en fordybning som 
resultat af den tidligere råstofindvinding. 
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14. Overskrides de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening 

   X 

Det forventes, at luftforurening i forbindelse med 
ændring af arealet for råstofindvindingen og 
transport med råstofferne fortsat vil kunne holdes 
indenfor de vejledende grænseværdier for 
luftforurening. Spredningsforholdene i området 
vurderes at være gode. 

15. Vil anlægget give 
anledning til 
vibrationsgener 

   X 

Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af 
sorterer vil lokalt give vibrationer. Der er dog tale 
om en lokal påvirkning, og det vurderes at 
anlægget ikke vil give anledning til 
vibrationsgener. Nærmeste nabo ejendom ligger 
mere end. 300 meter fra det ansøgte areal og der 
er ikke bygninger i umiddelbar nærhed af det 
ansøgte areal. 

16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener 

   X 

Råstofindvinding og transport med råstoffer er en 
kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig 
indflydelse på den lokale luftkvalitet. Graden af 
støvemission vil variere fra dag til dag og være 
afhængig af aktivitetsniveauet, de specifikke 
aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske 
forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). 
Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen 
vind være størst risiko for at kunne påføre naboer 
støvgener.  
Afværgeforanstaltninger er en del af 
råstoftilladelsen f.eks. i form af vanding af stakke 
og køreveje der kan reducere støvgener, hvorfor 
støv ikke er vurderet at være en væsentlig 
miljøgene.   
Den eksisterende adgangsvej skal holdes i god 
stand 

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener 

   X  

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener 

   X  

19. Må anlægget 
forventes at udgøre en 
særlig risiko for uheld 

   X 
Råstofindvinding er ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Anlægget forventes ikke at 
udgøre en særlig risiko for uheld. 

Anlæggets placering 

20. Forudsætter 
anlægget ændring af den 
eksisterende 
arealanvendelse 

 X   

Arealet er i dag landbrugsjord. Jorden vil ikke 
kunne dyrkes i årene hvor der indvindes råstoffer. 
Herefter efterbehandles til rekreativ natur og 
landbrug uden brug af gødning og pesticider.  

21. Forudsætter 
anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan for 
området 

   X 
Arealet er udlagt til graveområde i gældende 
Råstofplan. 

22. Forudsætter 
anlægget ændring af 
kommuneplanen 

   X  

23. Indebærer anlægget 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad 
der fremgår af gældende 
kommune- og lokalplaner 

   X  

24. Vil anlægget udgøre 
en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets 
råstoffer og grundvand 

   X 

Råstofferne kan kun graves en gang. Indvindingen 
vil ikke være en hindring for fremtidig anvendelse 
af grundvandet. Når arealet er færdiggravet og 
efterbehandlet vil grundvandsbeskyttelsen være 
bedre end i dag hvor arealet dyrkes konventionelt. 

25. Indebærer anlægget 
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder 

   X 

Nærmeste §3 beskyttet natur er en lille eng ca 250 
m nord for det ansøgte areal. Vandløbet benævnt 
Volderslevrenden løber ca 500 m syd for arealet. 
Disse beskyttede naturarealer vurderes ikke at 
blive påvirket af råstofindvindingen.  
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26. Er anlægget tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen 

   X  

27. Forudsætter 
anlægget rydning af skov 

   X  

28. Vil anlægget være i 
strid med eller til hinder 
for etableringen af 
reservater eller 
naturparker 

   X 

Arealet indgår i en plan for et større areal der 
planlægges efterbehandlet til rekreativ 
parkområde og ekstensivt landbrug uden brug af 
gødning og pesticider.  

29. Tænkes anlægget 
placeret i 
Vadehavsområdet 

   X  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder 

 Nationalt    X  

 Internationalt 
(Natura 2000) 

   X 
Nærmeste Natura 2000 er beliggende ca 4 km 
vest for ansøgt areal og vurderes ikke at blive 
påvirket væsentligt. 

 Forventes 
området at 
rumme 
beskyttede arter 
efter bilag IV 

    
Der er ikke registreret eller kendskab til bilag IV 
arter på arealet. 

 Forventes 
området at 
rumme danske 
rødlistearter 

   X 
Der er ikke registreret eller kendskab til 
rødlistearter på arealet. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet 

 Overfladevand    X  

 Grundvand    X 

Det ansøgte tillæg ligger i OSD (område med 
særlige drikkevandsinteresser) og i 
indvindingsoplande til VandCenter Syds to 
vandværker Lindved og Dalum. Der er ingen 
private drikkevandsboringer indenfor en radius af 
300 meter. Terrænet er i kote 27-32 DNN, 
grundvandsspejlet i kote 25 DNN og forekomstens 
bund er vurderet til ca. kote 8-10. 
Der er meddelt tilladelse til årlig indvinding af 
375.000 m

3 
grundvand med maksimalt 150 

m
3
/time fra den opståede grusgravssø. Vandet 

skal anvendes til grusvask og støvbekæmpelse og 
recirkuleres på stedet via et bundfældningsbassin. 
Råstofindvindingen vurderes ikke at påvirke 
vandværkernes vandindvinding i væsentlig grad. 
 

 Naturområder    X 

Nærmeste Nature 2000-område er Habitatområde 
98, Odense Å med Hagerup Å, Salling Å og 
Lindved Å, beliggende sa. 3 km nordvest for 
arealet, Regionens vurdering er at indvindingen 
ikke vil medføre en væsentlig negativ belastning af 
naturtyper eller levesteder for arter, som danner 
grundlag for områdets udpegning til beskyttet 
naturtype.  
Der er ingen kendte registreringer af §3 
beskyttede arealer op til arealet. Der er ingen 
kendte registreringer af bilag IV eller rødliste arter 
på arealet, 

 Boligområder 
(støj/lys og Luft) 

   X  

32. Tænkes anlægget 
etableret i et tæt befolket 
område 

   X 

Anlægget placeres i et landbrugsområdet. 
Trafikken til og fra området vil ske via 
Bramstrupvej.Der er ingen beboelsesejendomme 
indenfor en radius af 300 m 
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33. Kan anlægget påvirke: 

 Historiske 
landskabstræk 

   X  

 Kulturelle 
landskabstræk 

   X  

 Arkæologiske 
værdier/landska
bstræk 

   X 
Der anlægges søgerender før opstart af indvinding 
på det areal der tilføjes for at afklare arkæologiske 
forhold 

 Æstetiske 
landskabstræk 

   X  

 Geologiske 
landskabstræk 

   X  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   

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

   X 
Området er med spredt bebyggelse og 
landbrugsjord 

35. Er der andre anlæg 
eller aktiviteter i område, 
der sammen med det 
ansøgte medfører en 
påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold) 

   X 

Da projektet alene består i at der udtages 3,7 ha af 
den eksisterende tilladelse samt tillæg af andre 4,5 
ha dyrket landbrugsareal, vil der ikke være tale om 
ændringer af den bestående påvirkning.  
Der ændres ikke på mængder af indvundet årlig 
råstof og således heller ikke på trafikbelastning, 
støv eller støjemissioner. 

36. Er der andre 
kumulative forhold? 

   X 

Der er ingen andre aktive grusgrave indenfor en 
radius af 5 km. 1 km vest for det ansøgte areal har 
Nymølle en tilladelse til råstofindvinding der ikke er 
påbegyndt. 

37. Den forventede 
miljøpåvirknings 
geografiske udstrækning i 
areal 

    

Det ansøgte areal omfatter 4,7 ha der erstatter 3,7 
ha således øges arealet med 0,8 ha.  Det vurderes 
ikke at udvidelsen af graveareal vil have nogen 
væsentlig miljømæssig påvirkning af området. 

38. Omfanget af personer 
der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen 

    Der forventes ingen personer berørt 

39. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række ud 
over kommunen? 

   X  

40. Vil den forventede 
miljøpåvirkning berøre 
nabolande 

   X  

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige 

 Enkeltvis    X  

 Eller samlet    X  

42. Må den samlede 
miljøpåvirkning betegnes 
som kompleks 

   X  

43. Er der stor 
sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen 

   X  

44. Er påvirkningen af miljøet: 

 Varig    X 

Den landskabelige påvirkning vil være varig og 
ikke reversibel, hvorimod påvirkningen mht. trafik, 
støj, støv, påvirkning af grundvand fra 
råstofindvindingen mv. ikke vil være varig.  
 

 Hyppig    X 
Transporten med råstoffer vil vare i den periode 
hvor der foretages råstofindvinding på arealet. 
Påvirkningen er således ikke varig, men hyppig i 
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indvindingsperioden. 

 Reversibel    X  

Konklusion 

Giver resultatet af 
screeningen anledning til 
at antage, at det 
anmeldte projekt vil 
kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt 
 

   X 
På baggrund af screeningen vurderer regionen at 
det ansøgte ikke medfører VVM-pligt. 
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