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 Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurderingsloven: (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(LBK nr.939 af 3/7 2013).

Region Midtjylland vurderer, at der skal laves en miljøvurdering af råstofplanen, idet planen 
kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Når regionen senere sender ”Forslag til Råstofplan 2016” i høring, skal denne derfor ledsages 
af en miljørapport. Dette fremgår af lovens § 3 – jf. faktaboks 1.

Faktaboks 1

§ 3. Når en myndighed tilvejebringer følgende planer og programmer, eller foretager ændringer 
deri, skal der udarbejdes en miljøvurdering, da disse planer og programmer antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet:
1. Planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, 

transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning 
og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, 
der er omfattet af bilag 3 og 4.

2. Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3. Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning 
på miljøet.

Stk. 2. Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, 
skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning 
på miljøet.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for:
1. Planer og programmer, som alene tjener et nationalt forsvarsformål eller et civilt 

beredskabsformål.
2. Finansielle- og budgetmæssige planer og programmer.
3. Samfinansierede planer og programmer, som er omfattet af de respektive programmeringsperioder 

for Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for 
strukturfondene (EF-Tidende 1999 nr. L 161, side 1) og Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om 
støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget 
(EUGFL) og ændring og ophævelse af visse forordninger (EF-Tidende 1999 nr. L 160, side 80).

Kravene til miljørapportens indhold er beskrevet i lovens § 1 stk.2 – jf. faktaboks 2 og 
uddybet i lovens bilag 1.

Faktaboks 2

§ 1. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages 
miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Stk. 2. Miljøvurderingen omfatter vurderingen af planers og programmers sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder 
kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem 
samtlige disse faktorer.



Miljøvurdering – 2016 3

 Miljøvurdering af Råstofplan 
 og råstofgraveområder

Der er som udgangspunkt tale om en indholdsmæssig bred miljøvurdering, der skal forholde 
sig til en række miljøforhold. Ved revision af eksisterende planer, som råstofplanen, er det 
som hovedregel kun ændringerne i planlægningen, der kræver en miljøvurdering.
Miljøvurderingen skal derfor beskrive de miljømæssige konsekvenser af ændringerne 
i forhold til den gældende ”Råstofplan 2012”, herunder særligt ændringer i udlæg 
af graveområder, dvs. nye råstofgraveområder. Herudover vil der også blive taget 
udgangspunkt i ændringer i det omgivende miljø eller ny faglig viden.

Region Midtjylland skal høre berørte myndigheder om hvilke oplysninger, der efter disse 
myndigheders vurdering skal indgå i den kommende miljøvurdering af planen.
Regionen anmoder om sådanne oplysninger i forbindelse med denne aktuelle offentlige 
høring af ”Debatoplæg til Indkaldelse af idéer og forslag”.

Aktive og efterbehandlede grusgrave ved Asklev i Silkeborg Kommune.

Der henvises til næste afsnit, hvor de nye forslag til evt. fremtidige råstofgraveområder 
er vist på skema 1. Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport for alle disse områder. 
Miljøvurderingsrapporterne kan ses ved at klikke på det enkelte område på hjemmesiden på 
adressen: www.raastofplan-midt.dk.

For konkrete forslag/idéer til nye råstofgraveområder som måtte indløbe i høringsperioden 
vil der blive udarbejdet en tilsvarende miljøvurderingsrapport. Herefter vil det sammen 
med bl.a. den pågældende kommune blive afgjort om arealet vil kunne indgå i regionsrådets 
”Forslag til Råstofplan 2016”.
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Siden offentliggørelsen af ”Råstofplan 2012” har regionen modtaget en række forslag til 
fremtidige råstofgraveområder.
Samtidig har regionen kortlagt en række områder – hovedsageligt råstofinteresseområder. 
På baggrund af kortlægningen foreslår regionen, at disse råstofinteresseområder 
”opgraderes” til kommende råstofgraveområder. Ved kortlægningen er råstofkvalitet og – 
volumen undersøgt.

Både de indkomne forslag og regionens egne kortlagte områder har gennemgået en 
miljøvurdering – jf. figur 1 og skema 1.

Figur 1. Oversigtskort over forslag til eventuelt fremtidige råstofgraveområder som vist i skema 1.

 Miljøvurdering af evt. 
 fremtidige råstofgraveområder
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Kommune Område Råstof Bemærkninger

Favrskov Sønderskov
Rute 26 (Aarhus – Viborg)

Sand/grus Undersøgelser i forbindelse med udbygning 
af Rute 26 (Aarhus – Viborg) **

Favrskov Voldby S
Rute 26 (Aarhus – Viborg)

Sand/grus Undersøgelser i forbindelse med udbygning 
af Rute 26 (Aarhus – Viborg) **

Favrskov Fuglsang
Rute 26 (Aarhus – Viborg)

Sand/grus Undersøgelser i forbindelse med udbygning 
af Rute 26 (Aarhus – Viborg) **

Hedensted Råstofgraveområde
Røde Mølle (Hostrupvej)

Sand/grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde *

Herning/Holstebro Råstofinteresseområde
Aulum

Sand/grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde **

Herning Aulum Kildevej
(HolstebroMotorvej)

Sand/grus Nyt forslag fra Vejdirektoratet – ikke i nærhed 
af eksisterende råstofgraveområder *

Holstebro Råstofgraveområde
Herrup

Sand/grus Naboarealer til aktivt råstofgraveområde *
Miljøvurdering under udarbejdelse!

Holstebro Råstofgraveområde
Skave SØ

Sand/grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde **

Holstebro Skautrup Sand/grus Nyt forslag – ikke i nærhed af eksisterende 
råstofgraveområder *

Ikast-Brande Råstofgraveområde
Skygge Plantage

Sand/grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde *

Lemvig Råstofgraveområde Rom Sand/grus Naboareal til aktivt graveområde *

Norddjurs Råstofgraveområde Glatved 
– matr. 2b

Sand/grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde *
Miljøvurdering under udarbejdelse!

Ringkøbing-Skjern Råstofgraveområde
No

Sand/grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde *

Silkeborg Råstofgraveområde
Ans, Grønbæk, Iller

Sand & grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde *

Silkeborg Råstofgraveområde
Asklev

Sand & grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde *

Silkeborg Fårvang
Rute 26 (Aarhus – Viborg)

Sand & grus Undersøgelser i forbindelse med udbygning 
af Rute 26 (Aarhus – Viborg) **

Silkeborg Råstofgraveområde
Tandskov

Sand & grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde *

Skanderborg Råstofgraveområde
Kalbygård

Sand & grus Naboareal til aktivt råstofgraveområde **

Syddjurs Attrup
Nordre Kærvej 4, 8444 Balle

Sand & grus Nyt forslag – ikke i nærhed af eksisterende 
råstofgraveområder *

Syddjurs Frelling
Frellingvej, 8560 Kolind

Sand & grus Nyt forslag – ikke i nærhed af eksisterende 
råstofgraveområder *

Syddjurs Hyllested
Stenledvej 5, 8400 Ebeltoft

Sand & grus Nyt forslag – ikke i nærhed af eksisterende 
råstofgraveområder *

Syddjurs Skiffard Syd Sand & grus Nyt forslag – ikke i nærhed af eksisterende 
råstofgraveområder **

Viborg Råstofgraveområde
Brunshåb

Rødler Naboareal til råstofgraveområde *

Skema 1. Oversigtsskema over dels de indkomne forslag* og dels regionens egne forslag** 
til evt. fremtidige råstofgraveområder.
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OPLYSNINGER DER SKAL INDGÅ I DEN KOMMENDE 
MILJØVURDERING AF PLANEN

Kan indsendes senest den 10. april 2015 til:

Region Midtjylland

Regional Udvikling

Skottenborg 26

8800 Viborg

Elektronisk til: miljoe@ru.rm.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan fås ved henvendelse til:

Region Midtjylland, Miljø på telefon: 7841 1999.


