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Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med
ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding
Region Syddanmark har den 1. november 2016 modtaget jeres ansøgning om tilladelse til
forlængelse af råstofindvinding på matr. nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet. Ansøgningen er
indsendt af Knud Johansson, Per Knoldsvej 28, 6857 Blåvand.
Afgørelse
Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a1. Region Syddanmark har
derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks
screening er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier.
Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2.
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet
ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke
krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i
forbindelse med ansøgningen om tilladelse til forlængelse af erhvervsmæssig indvinding af
råstoffer på ovenstående ejendom.
Begrundelse for afgørelsen
Region Syddanmark har gennemført en screening af ansøgningen, og på baggrund
afscreeningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (vurdering af
virkningerne på miljøet) før der kan meddeles tilladelse til forlængelse af indvindingen på
matr. nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet, Esbjerg Kommune, jf. VVM-lovens § 16.
Råstofindvinding er omfattet af bilag 2, pkt. 2a i VVM-loven.
Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste
kriterier, jf. VVM lovens bilag 6, herunder:
- projektets dimensioner,
- den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt,
- påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres),
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.
- kumulative effekter
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Projektets dimensioner
Der er tale om tilladelse til fortsat indvinding, hvor indvinder siden 2009 har haft tilladelse til
indvinding. En stor del af arealet er i dag efterbehandlet til landbrugsdrift. Der er ansøgt om
at grave og efterbehandle på de sidste knap 2 ha, og der forventes en årlig indvinding på
25.000 m3. Der vil ikke blive indvundet under grundvandsspejl.
Den miljømæssige sårbarhed
Indvindingsområdet ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser og uden for
indvindingsoplande til vandværker.
Mod nord, øst og vest grænser indvindingsområdet op mod fredsskov, men selve skoven
berøres ikke af indvindingen. Nærmeste Natura 2000 område er (habitatområde nr. 93) –
”Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov”, knap 2 km mod syd. Der
findes ikke beskyttede naturtyper på arealet. På den anden side af Østerlundvej er der
registreret beskyttede naturtyper som mose og hede.
Det formodes ikke, at der er registreret danske rødliste arter eller bilag IV arter på arealet.
Påvirkningens omfang
Det ansøgte graveområde er på 2 ha, og der har siden 2009 foregået indvinding på
matriklen. Der er en enkelt nabo til graveområdet, som bor 400 m mod vest. En stor del af
indvindingsområdet vil være skærmet af skoven.
Der vil ved indvindingen blive
Naturbeskyttelseslovens § 18.

taget

højde

for

fortidsmindebeskyttelseslinje

jf.

Eventuelle støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder. Det vil ske ved hjælp af
eksisterende markvandingsanlæg.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Tilladelsen vil have en varighed af lidt over 3 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces,
og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det
ikke være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til
landbrugsdrift efter endt indvinding af råstoffer.
Kumulative effekter
Matr. nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet, er beliggende i det 38 ha store graveområde
”Spandet”. Der er på matriklen foregået råstofindvinding siden 2009. En stor del af arealet er
i dag efterbehandlet til landbrugsmæssig drift. Indvinding og efterbehandling er planlagt til at
kunne afsluttes ved udgangen af 2020.
Nærmeste aktive råstofindvinding findes 6 km mod syd-vest.
Det vurderes, at projektet i sig selv eller i kumulation med såvel udnyttede som uudnyttede
råstoftilladelser eller vedtagne planer ikke har nogen væsentlig negativ effekt på miljøet.
Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.
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Sagens baggrund
Otto Chrestensen A/S har ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 59b Spandet
Ejerlav, Spandet. Der er tale om en forlængelse af en eksisterende tilladelse, der udløber 31.
december 2018. Der søges om tilladelse til råstofindvinding inklusiv efterbehandling frem til
31. december 2020. Det ansøgte areal er knap 2 ha, og der forventes en årlig indvinding på
25.000 m³. Der vil ikke ske indvinding under grundvandsspejl.
Der er samtidig ansøgt om dispensation til fortsat tilførsel af ren jord, jf. jordforureningslovens
§52.
Ejerforhold
Ifølge tingbogen er Kjeld Nissen, Østerlundvej 36 6780 Skærbæk ejer af ejendommen.
Partshøring
Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens 2 § 19, stk. 1.
Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst
grundlag.
Høringen forløb i perioden 28. august 2017 til 11. september 2017 og har været sendt i
høring til følgende:
Esbjerg Kommune, att.: Steen Hein Donner, e-mail:std@esbjergkommune.dk
Knud Johansson, e-mail: knudjohansson@gmail.com
Kjeld Nissen, e-mail: kjeldnissen@hotmail.dk
Otto Chrestensen A/S, e-mail: oc@ottochrestensen.dk
Erik Christian Hansen, Østerlundvej 41, 6780 Skærbæk
Bent Gad Thysen, Sønderhedevej 4, 6780 Skærbæk
Elisabeth Berg Pedersen Ostermann, Østermarksvej 21, 6760 Ribe
Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. VVM-lovens § 49. Klageberettigede er enhver med retlig interesse
i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. lov om VVM § 50.
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. Klagen sendes
gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 900 kr. for privatpersoner
og 1800 for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
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En evt. klage skal være indsendt til Natur og Miljøklagenævnet senest den 11. oktober 2017.
Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
modtagelsen af dette brev, jf. VVM-lovens § 54.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede med henvisning til journal
nr. og titel på tilladelsen.

Med venlig hilsen

Niels Koch
Sagsbehandler
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Bilag 1 - Oversigtskort
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