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Lokalplan 705 og Kommuneplantillæg 4, Erhvervsområde ved Gl. Århusvej

FORORD
Randers Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 705 og Tillæg nr. 
4 til Randers Kommuneplan 2021.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udar-
bejdes en miljøvurdering af lokalplanen, idet planens realisering vurderes at 
kunne få væsentlige negative konsekvenser.

Formålet med miljøvurderingen er at give en vurdering af virkningerne på 
miljøet ved vedtagelse af lokalplanen og derved give byrådet et godt beslut-
ningsgrundlag, inden de træffer afgørelse om vedtagelse af Lokalplan nr. 
705 og Tillæg nr. 4 til Randers Kommuneplan 2021.

I miljørapporten behandles både ændringerne, samt det scenarie, at de på-
gældende ændringer ikke vedtages (såkaldt 0-alternativ).

Forslag til Lokalplan nr. 705 og Tillæg nr. 4 til Randers Kommuneplan 
2021 er sendt i offentlig høring i perioden fra den 16.12.2021 til den 
24.02.2022. 

Høringssvar skal afgives via høringsportalen:
www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Randers Kommune
Udvikling Miljø & Teknik, Plan
Laksetorvet 1, 8900 Randers C

Mail: plan@randers.dk 

Fristen for bemærkninger udløber 24.februar 2022.

Anfør venligst afsendernavn og -adresse på brev eller mail.

Yderligere oplysninger kan findes på Randers Kommunes 
hjemmeside:  www.randers.dk.

Miljørapporten er udarbejdet af
Udvikling, Miljø- og Teknik, Randers Kommune.

MILJØRAPPORT
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HVAD ER EN MILJØRAPPORT

Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling. Det 
sker ved, at der foretages en miljøvurdering af lokalplanforslag og kommune-
plantillæg, hvis gennemførelse vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Målet er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gen-
nemførelse af lokalplanen og kommuneplantillægget

Miljøvurderingen er baseret på Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer (Lovbekendtgørelse nr. Lovbekendtgørelse nr. 973 om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. juni 2020 og 
senere ikrafttrådte ændringer hertil). 

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb omfattende 
alt fra den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimatiske faktorer til materielle goder, 
landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv samt det indbyrdes for-
hold mellem disse parametre.

Miljøvurderingen foretages i 5 faser, som er beskrevet herunder. Denne mil-
jørapport er indeholdt i fase 3:

Fase 1 - Screening
Screening betyder, at der foretages en indledende vurdering af, om planen 
antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen sendes til 
høring hos berørte myndigheder og eventuelt lokale interessenter.

Fase 2 - Afgrænsning af miljørapportens indhold
I anden fase afgrænses omfanget af hvilke oplysninger og miljøparametre, 
der skal indgå i den endelige miljørapport. Afgrænsningen sendes i høring 
hos berørte myndigheder. Ofte er høringen i fase 1 og fase 2 fælles.

Fase 3 - Miljørapport
Miljørapporten er den 3. fase af miljøvurderingen. Miljørapporten indeholder 
en grundig behandling af de enkelte emner, der er udpeget i fase 2.

Fase 4 - Offentlig høring
Når miljørapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger, foreta-
ger myndigheden en offentlig høring med en 8 ugers frist for offentlighedens 
og myndigheders fremsendelse af bemærkninger.

Fase 5 - Endelig vedtagelse
Efter høringsperioden gennemgår Randers Kommune indkomne bemærknin-
ger. Planen forelægges Randers Byråd, som træffer beslutning om den en-
delige vedtagelse. Den endeligt godkendte plan med tilhørende miljørapport 
offentliggøres samtidig med en sammenfattende redegørelse og et program 
for overvågning.

MILJØRAPPORT
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IKKE-TEKNISK RESUMÉ
MILJØVURDERING

Randers Kommune har igangsat et arbejde med planlægning for Nordic Wa-
ste, der driver og udvikler et ressourcecenter syd for Randers.

I henhold til §§ 9 og 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
er der truffet afgørelse om, at planlægningen er omfattet af krav om miljø-
vurdering, jvf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger rammerne for 
fremtidige anlægstilladelser til bebyggelse, der er omfattet af bilag 1 og 2, 
da det omhandler erhverv og affaldshåndtering. 

Denne miljørapport er udarbejdet som en del af den lovpligtige miljøvurde-
ring og fremlægges offentligt i samme periode som forslag til Lokalplan nr. 
705 og Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021. Miljørapporten er 
udarbejdet under hensyntagen til, at den kun skal indeholde de oplysninger, 
som med rimelighed kan forlanges til den aktuelle viden og gængse vurde-
ringsmetoder. Der er sammenhæng med, hvor detaljeret planen er, hvad den 
indeholder, og på hvilket trin i et eventuelt planhierarki planen befinder sig.

Randers Kommune har gennemført en høring af miljøvurderingens afgræns-
ning og miljørapportens indhold hos berørte myndigheder. Randers Kom-
mune har vurderet, at de kumulative konsekvenser af Lokalplan nr. 705 og 
kommuneplantillæg nr. 4 kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet 
hvad angår landskab, åbeskyttelse og sundhed i form af lyspåvirkning. 

Planerne omfatter et kommuneplantillæg, som udlægger området til er-
hvervsområde. Kommuneplantillægget udlægger 2 nye rammer, hvor der vil 
være mulighed for byggeri i den ene ramme, men ikke i den anden ramme. 
Lokalplanen fastlægger en række byggefelter, hvor de væsentligste er 3 nye 
haller med en højde på op til 20 m og størrelse på 5000 m² for to af hallerne 
og 2625 m² for den sidste af hallerne. Lokalplanen giver endvidere mulighed 
for etablering af et betondæk med overkant i op til kote 45. Betondækket kan 
blive op til 6,6 ha. Endeligt fastlægger lokalplanen en række byggefelter in-
denfor åbeskyttelseslinjen omkring Alling Å, hvor den største kan rumme en 
bygning på op til 20 m og med en afstand til åen på indtil 30 m. Lokalplanen 
giver også mulighed for etablering af ny belysning.

Det er vurderet, at planlægningen vil  give mulighed for byggeri og anlæg, 
som vil have en markant landskabelig påvirkning. Påvirkningen vil også være 
væsentlig indenfor åbeskyttelseslinjen. 
 
I forbindelse med planlægningen for projektet er det dog vurderet, at der er 
en særlige planlægningsmæssig begrundelse for planlægning til erhvervsom-
råde med affaldshåndtering, deponering og råstofindvinding.
Den særlige planlægningsmæssige begrundelse er:
- der findes et tykt lerlag, som beskytter grundvandet fra nedsivende over-
fladevand
- den gamle råstofgrav giver mulighed for håndtering af store jordmængder,
- mulighed for udnyttelse af eksisterende bygninger fra råstofvirksomheden
- forholdsvis stor afstand til naboer og
- gode tilkørselsforhold inklusiv nærhed til Ny Randers Havn.

0-ALTERNATIV
Miljøvurderingen foretages ud fra et 0-alternativ. 0-alternativet svarer til den 
situation, hvor Lokalplan nr. 705 og kommuneplantillæg nr. 4 ikke vedtages, 
og er grundlaget for at sammenligne planens påvirkning af omgivelserne med 
en realisering af lokalplanforslaget. 0-alternativet er således de muligheder 

MILJØRAPPORT
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for udvidelser mv., der er givet ud fra de gældende planer og miljøgodken-
delser. I forhold til gældende planlægning vil der således ikke være mulighed 
for nye bygninger eller et betondæk.

MILJØPÅVIRKNINGER
De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme 
måde, hvor både de nuværende forhold og overvågning er beskrevet sammen 
med en vurdering af miljøpåvirkningen af både planændringen og 0-alter-
nativet. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet, altså hvorvidt der er 
eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt miljøpå-
virkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. 

De planlagte haller og betondæk vil kunne påvirke oplevelse af landskabet, 
da de fylder meget i landskabet og for de 3 hallers vedkommende vil ligge 
højt i terrænet. Eksisterende beplantning og et højere tærrenniveau nordvest 
for planområdet vil dog også betyde, at der er nærliggende punkter, hvor byg-
ninger og anlæg ikke vil kunne ses. Bygninger og anlæg vil i skala adskille sig 
fra byggeri, som traditionelt findes i det åbne land, f.eks. landbrugsbyggeri. 
Der vil være en påvirkning af horisonten og af landskabsoplevelsen generelt, 
som særlig er tydeligt tæt på og i de tilfælde, hvor byggeri kan ses med hori-
sonten, som baggrund. Landskabet er i forvejen forstyrret af andre tekniske 
anlæg og eksisterende byggeri til virksomheden. Byggeriet, som planerne 
giver mulighed for, vil dog også set i sammenhæng med eksisterende byggeri 
og anlæg ændre på landskabsoplevelsen. 
Byggeriet inden for åbeskyttelseslinjen vurderes at have en mindre påvirk-
ning af landskabet, da det i vidt omfang vil være skjult af eksisterende be-
plantning. Der vil dog være en påvirkningen af landskabet, som åbeskyttel-
seslinjen skal sikre. 
Lyspåvirkningen vurderes at have en mindre påvirkning af omkringboende.

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bevaring af beplantning langs Gl. 
Århusvej. Der er i forvejen et 20 m bredt beplantningsbælte, der skal opret-
holdes. Lokalplanen fastlægger desuden at der skal etableres et nyt beplant-
ningsbælte i den sydøstlige del af planområdet. 
Længere mod vest fastlægger lokalplanen ikke krav om beplantning, men 
alene, at der skal ske en naturlig opvækst af planter. Endelig er der bestem-
melser i lokalplanen om lyskilder i området af hensyn til lysforurening.

ALTERNATIVER TIL PLANEN
0-alternativet opretholdes hvis lokalplanen ikke vedtages. Da planlægningen 
omhandler udnyttelsen af et konkret lokalplanområde, er der ikke undersøgt 
andre alternativer.

OVERVÅGNING
Der er krav om, at myndigheden foretager en overvågning af de væsentlige 
miljøpåvirkninger jvf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Overvågning vil ske gennem byggesagsbehandling, miljøgodkendelser af virk-
somheden samt de øvrige myndighedsopgaver, som kommunen varetager i 
området. 

MILJØRAPPORT
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BAGGRUND
Randers Kommune har igangsat et arbejde med planlægning for Nordic Wa-
ste, der driver og udvikler et ressourcecenter syd for Randers. Det planlagte 
område ligger i landzone og omfatter Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV. 
Området omfatter et areal på ca. 43,5 ha. Området er i landzone. Området 
ligger 9 km syd for Randers by, 6 km nord for Hadsten by og 10 km øst for 
Langå - samt 28 km nord for Århus Havn. 

Området er et stort råstofområde, der siden 1950’erne er anvendt til ind-
vinding af ler til produktion af LECA. Området er et stort kulturmiljø eller 
”landmark” fra den tid, hvor nye byggematerialer muliggjorde store bolig- og 
erhvervsbyggerier i 1960’erne og op til 1980’erne. Den særligt lerholdige 
undergrund og beliggenheden ved overordnet infrastruktur og andre tekniske 
anlæg, gør området ideelt til at håndtere store mængder jord. Der ønskes 
mulighed for at opføre flere 20 m høje haller til at kunne styre knusning, 
sortering og neddeling af affaldsarter. Arbejdsprocesserne skal sikre at me-
get større mængder af jord kan genanvendes, og at der i øvrigt kan ske en 
efterbehandling af landskabet, som siden 1953 har været udnyttet som rå-
stofgrav.

Området ligger i et landskab med tunneldale ned mod overdrev ved Alling Å 
og ud mod Randers Fjord. Området er også præget af Gl. Århusvej og trans-
formatorstation sydøst for området med tilhørende tracé af master.

Transformator 
station

Allin
g å

Boks

Administration

Vægt

Skorsten

Oversigtskort med området syd for 
Ølst og Askildrup - og Alling å.

Luftfoto med eksisterende bebyggelse.
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Området set fra indkørslen til området, Gl. År-
husvej med bygninger i forskellige højder

Set fra nordvest ses det, at bebyggelsen ligger 
lavt i forhold til det omgivende terræn

På større afstand fra Gl Århusvej’s rasteplads ved overdrevet 
ved Alling å  sløres bebyggelsen af beplantning

MILJØRAPPORT
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EKSISTERENDE FORHOLD
Det bebyggede område i råstofgraven ved Gl. Århusvej ses allerede i dag fra 
motorvejen og særligt områdets skorsten fra Leca-produktion ses i et stort 
område i landskabet syd for Randers. Bebyggelsen er i dag opført i en brun 
farve og rummer administrationsbygninger, kulsilo, ovn, karteringsanlæg, 
box, vægt og andre haller. Skorstenen er ca. 75 m høj og kan ses på stor 
afstand som et pejlemærke i landskabet. 

Virksomheden Nordic Waste har overtaget produktionsanlægget, efter at om-
rådet i perioden 1950-2010 er anvendt til produktion af LECA. Produktio-
nen i Ølst Bakker stoppede i 2011 pga. en nedgang i byggeriet. Siden 1988 
er der etableret et sorteringsanlæg i området. Det er dette anlæg, der nu er 
under omdannelse. 

Bygningsanlæggene er under omdannelse fra kulsilo, lerhuse mv. til sortering 
og genanvendelse. Det betyder, at den ældre bygningsmasse fra 1955-2013 
nu anvendes som ressourcecenter til modtagelse og behandling af bygge- og 
anlægsaffald, restprodukter og jord, herunder:
• Sortering og neddeling af bygge- og anlægsoverskudsprodukter, brænd-

bare overskudsprodukter, have- og parkoverskudsprodukter mv. 
• Modtagelse, analysering, kartering, behandling og sortering af jord, her-

under vejopfej, grus og sand
• Salg og udlevering af grus-materialer, både jomfruelige og genbrugsma-

terialer samt
• Håndtering af restprodukter som asker, slagger og slam. 

Formålet med ressourcecenteret er gennem kartering, vask, sortering samt 
jordrensning at optimere udnyttelsen af det indkomne materiale. Der modta-
ges materialer fra offentlige genbrugspladser, eksterne vognmænd og regio-
nens entreprenører. Virksomheden udvikler nye metoder til nyttiggørelse af 
materialerne i samarbejde med myndigheder, og offentlige og private aktører 
for netop at kunne udnytte de fælles ressourcer meget bedre. Det omfat-
ter bl.a. teknologier til at neddele stenuld og glasuld og genanvende større 
mængder heraf. Materialet kan indgå i nye byggematerialer til erstatning Overordnet vejstruktur  

og planområdet for sand i tegl og asfalt, og bidrage til at 
styrke bæredygtigheden i bygge- og anlægs-
sektoren. 

De omtalte processer med neddeling, sorte-
ring og bearbejdning skal dog ske under tag 
i lukkede haller og på særlige manøvrearea-
ler, så omgivelserne ikke påføres støv og røg. 

Den nuværende aktivitet betyder kørsel med 
ca. 150 lastbiler om dagen i overensstem-
melse med miljøgodkendelse. Der vil ikke 
ske en vækst i trafikken til og fra området, 
da projektet alene omfatter at kunne styre 
processer under tag. Der er i forvejen god 
adgang til overordnede veje, da området har 
direkte adgang til Gl. Århusvej (den tidligere 
hovedlandevej mellem Randers og Århus in-
den motorvejen blev etableret). 

I forhold til at modtage materialer indsejlet 
til Århus Havn eller Randers Havn, ligger 
området også godt i kort afstand fra begge 
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havne. Randers Havn og Århus Havn. Området ligger ligeledes midt i områ-
det mellem de store byer i Midtjylland, Aarhus, Randers, Silkeborg og Viborg, 
der står for store anlægs- og byggeaktiviteter. Projektet kan være en del af 
anlægssektorens mulighed for at tænke bæredygtighed ind i ressourcean-
vendelsen.

PLANENS FORMÅL OG INDHOLD
Randers Kommune har igangsat planlægning med henblik på at sikre mulig-
hed for at udvikle den nuværende virksomhed og give virksomheden rammer, 
hvor bl.a. efterbehandling af råstofgraven kan ske ved at deponere jord. Om-
rådet udlægges til erhvervsområde, og der skal udvikles akitviteter i forhold 
til at kunne genbruge forurenet jord via vaskning og rensning. 

Kombination af en meget lerholdig undergrund og beliggenhed tæt ved over-
ordnet infrastruktur og havne betyder, at området er egnet til denne type an-
læg. Lokalplan 705 udlægger området til erhverv og giver mulighed for etab-
lere et ressoucecenter til rensning og sortering af jord og andre affaldstyper.
 

FORHOLD TIL ANDRE PLANER
Plangrundlaget for lokalplanens udarbejdelse har primært været tillæg 4 til 
Randers Kommuneplan 2021. 

Lokalplanforslaget er omfattet af kommuneplanens rammeområder 3.00.E.1 
til erhverv samt område 3.00.E.2 til erhvervsområde i form af råstofindvin-
ding og deponering.

Lokalplanforslaget er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for Lav-
bund, Grønt Danmarkskort, Potentielt naturområde, Naturområde, Økologisk 
forbindelse, Særlige geologiske interesser og Særlig landskabelig interesse. 
Der er redegjort for dette i lokalplanens redegørelse.  

Der er afholdt fordebat i perioden fra den 14.6.2021 til den 9.7.2021.

Området er reguleret ved landzonetilladelse og miljøodkendelse og endvidere 
omfattet af regionens råstofplanlægning. Lokalplan 705 udlægger området 
til erhverv med mulighed for at opføre 20 m høje haller og betondæk på op 
til 6,6 ha.

Råstofplanen udlægger fortsat den vestlige del af området som råstofind-
vindingsområde. Samtidig er der for 10 år siden lavet overvejelser om ef-
terbehandling af området, bl.a. med en landskabsplan med mulighed for at 
omdanne området til rekreativt område med grupper af skovbeplantninger 
og lysåbne arealer og søer. Landskabsplanen er dog ikke aktuel længere. Der 
skal på sigt udarbejdes en efterbehandlingssplan, som aftales mellem mel-
lem ejer og råstofmyndighed (Region Midtjylland).

MILJØRAPPORT
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ALTERNATIVER
0-ALTERNATIVET

0-alternativet svarer til den situation, hvor planen ikke gennemføres og er 
grundlaget for at sammenligne planens påvirkning af omgivelserne ved en 
realisering af projektet, som er muliggjort i lokalplanforslaget.

0-alternativet svarer til områdets hidtidige anvendelse til råstofgrav med den 
nuværende bygningsmasse. Tidshorisonten for efterbehandlingens afslutning 
kan blive udskudt ved et 0-alternativ, da mængderne af jord skal komme fra 
andre områder. Samtidig vil landskabet ikke blive påvirket af yderligere byg-
geri og anlæg end der i dag findes i området.

Indholdet i vurderinger er efter § 12 stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af planer 
og programmer begrænset til de oplysninger, der med rimelighed kan forlan-
ges med hensyn til den aktuelle og tilgængelige viden.

FRAVALGTE ALTERNATIVER 
NIVEAU FOR BETONDÆK
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og visualiseringer, er der overve-
jet et alternativ med opførelse af haller i delområde II fra et niveauplan fra 
kote 55, da det ville reducere den interne jordhåndtering. Visualiseringer af 
betondæk i hhv. kote 45 og kote 55 medførte en beslutning om, at betondæk 
i kote 45 vil give en mindre og mere acceptabel påvirkning af landskabet. 
Fordelene ved, at der i anlægsfasen skulle flyttes mindre mængder jord sy-
nes ikke at være vigtige nok i forhold til at hallerne vil være mere tydelige 
i landskabet, og på den baggrund blev alternativet fravalgt inden det blev 
yderligere bearbejdet.
Der er ikke heller ikke undersøgt placering af betondækket i et lavere niveau 
end kote 45, da det vil give en uhensigtsmæssig håndtering af jord, når det 
skal deponeres i råstofgraven. Det vil også give væsentlige større intern jord-
håndtering, da det nuværende terræn ligger mellem kote 35 og kote 60 med 
størstedelen af området i et terrænniveau i ca. kote 50.

PLACERING PÅ FLERE LOKALITETER

Alternativet er at etablere denne type ressourcecentre på flere lokaliteter 
rundt omkring i landet. Det er fravalgt, da det vil give mere transport. Den 
eksisterende virksomhed vil ikke kunne udnytte sine nuværende faciliteter.
Endeligt giver et tykt lerlag en god beskyttelse af grundvandsinteresser, som 
er vanskeligt at finde med en tilsvarende beskyttelse. 

OPSUMMERING

Samlet set vurderes det valgte alternativ med byggeri i kote 45 at være det 
mest optimale set ud fra en samfundsmæssig vurdering ud fra de mange 
forskellige perspektiver om miljø, arbejdsmiljø, energi, transport, ressourcer 
og natur og landskab. 

På denne baggrund behandles der ikke andre alternativer end 0-alternativet. 

MILJØRAPPORT



12Randers Kommune

Lokalplan 705 og Kommuneplantillæg 4, Erhvervsområde ved Gl. Århusvej

MILJØVURDERING
EMNE 1 LANDSKAB

Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en ændring af den 
eksisterende anvendelse, hvor der tilføres landskabselementer i form at et 
støbt betondæk på ca. 6,6 ha med en overkant i kote 45 og fire haller i 20 
meters højde, tre haller på betondæk samt én hal i kote 17 ved Alling Å. 

EKSISTERENDE FORHOLD

Landskabet er meget kuperet og består af højtliggende bakkede morænefla-
der, der er gennemskåret af brede ådale og mindre sidedale. 

Landskabet i Randers-området domineres af Gudenådalen og områdets 
mange vandløb. Fjorden og de mange ådale er dannet under sidste istid, 
hvor smeltevand har formet kommunens særlige landskab. På det geologiske 
oversigtkort, ses de forskellige ådale - og med pil er angivet, hvor lokalplan-
området ligger.

Geologisk oversigtskort (Grundlag Per Smed, 1981) - Lokalplanområdet vist 
med grønt

Ådalenes morænelandskab med en lang række store bakke-øer er også om-
givet af større engarealer, sletter og deltaer i fjordlandskabet. Derfor er der 
også særlig stor interesse for at bevare de landskabstræk, der knytter sig til 
morænelandskabet.

De ældre geologiske lag i området består af skrivekridt fra Kridttiden, kalk fra 
Danien og ler fra Paleocæn, Ecocæn og Oligcæn. Området ved Ølst bakker 
rummer store mængder ler, og det indeholder istidsaflejringer med moræne-
ler, smeltevandssand- og grus fra istiden. De blev aflejret af gletsjere, som 
kom fra hhv. sydøst og nordøst. Specielt ved Ølst Bakker graves der fedt ler, 
der har dannet baggrund for placeringen af Nordeuropas største lerklinkefa-
brik LECA fra 1950’erne og frem til ca. 2010.

Lergraven ved Hinge i Ølst Bakker ligner et månelandskab med fedt ler i 
brune, røde og blå farver.

MILJØRAPPORT
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Området ligger tæt på Favrskov Kommune - og her ligger paleocænt og eo-
cænt ler tæt på overfladen, mens bakkerne ved Ølst også rummer ler fra 
Oligocæn. Bakkernes fede ler kan inddeles i Holmehusler, Ølst formationen, 
Røsnæs Formationen, Lillebæltler, Søvindmergel og Viborg Formationen. Alle 
lerformationerne er aflejret i havet. Ølst Formationen indeholder desuden 
askelag, som man også kender det fra moleret i Limfjordsområdet på Mors. 
Ølst Bakker er en del af en randmoræneryg, der strækker sig ned mod Mols 
Bjerge.

Der findes 4 geologiske profiler som er blotlagt ved råstofgravning i området. 
De tre af profilerne sikres med lokalplanen. I profilerne kan bl.a. ses askela-
get +30, grågrønt lillebæltler fra perioden eocæn, rustbrune brejning ler fra 
øvre oligocæn og grågrønne Viborg ler, der er fra Nedre Oligocæn

Oprindeligt har Ølst Bakker været dækket af lysåbne overdrev. Men den store 
forekomst af plastisk ler gjorde bakkerne oplagte for råstofindvinding, og si-
den 1950’erne er der gravet ler i de to store grave, Ølst og Hinge Lergrave. 

Sammen med Lysnet Bakke danner Ølst Bakker et såkaldt randmorænekom-
pleks, som tog sin endelige form under seneste isfremstød i Saale - dog på-
virket af gletsjeris, der i flere omgang har presset lag af ler op i et kompliceret 
deformationsmønster. Lagserien er på ca. 100 m tyk, der er aflejret for ca. 
57-25 millioner af år siden. Under lerlagene findes kalk.

Fra Ølst Bakker er der vidstrakt udsigt over det omgivende landskab med det 
højeste punkt i ca. kote 90, dermed er lokaliteten også meget synlig på store 
afstande. Fra Ølst Bakkers højdedrag falder terrænet til ca. kote 17-20 ved 
Alling Å, hvor der i dag er indkørsel til Nordic Waste. Der er et ca. 1,5 km 
bredt naturbeskyttet engareal omkring Alling Å. Det topografiske kort viser 
bl.a. de store terrænforskelle.

Nordøst for planområdet forløber Askildrup Bæk, der løber ud i Alling Å øst 
for Ølst by. Bækken forløber igennem et overdrevsområde, der strækker sig 
ind i grave- og interesseområdet for råstofgravning. Sydøst for Askilddrup - i 
udkanten af råstofgraveområdet ligger Askildrup Skov, der er fredskov. 

Der er tidligere udarbejdet landskabsplan for området med henblik på en 

Topografisk kort med kurver som viser terrænforskele
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senere efterbehandling. Der er derfor en opmærksomhed på, at de anlæg der 
etableres i forbindelse med ressourcecenteret skal relatere sig til en kom-
mende efterbehandling. Le Fevre Jacobens, By- og landskabsarkitekter har 
udarbejdet et oplæg til landskabsplan for Dansk Leca i 1994, og senere er 
der i forbindelse med en VVM-redegørelse udarbejdet et forslag til landskabs-
plan i 2002.

Endelig efterbehandlingsplan laves i et samarbejde mellem råstofmyndighed 
og ejer i dialog med andre relevante partnere. Der foreligger ikke et endeligt 
oplæg hertil på nuværende tidspunkt. 

AFGRÆNSNINGSNOTAT

I afgrænsningsnotatet er det påpeget, at påvirkningen af landskabet ønskes 
undersøgt bl.a. med visualiseringer. Hele området er i kommuneplan 21 
udpeget som landskab med særlige geologiske og landskabelige interesser. 
Særligt de planlagte anlæg i delområde II med betondæk og 20 m høje byg-
ninger, forventes at have en påvirkning af landskabsoplevelsen. Det forventes 
at medføre store terrænreguleringer og blive markant og synligt i det bakkede 
landskab. På nuværende tidspunkt ligger de højest beliggende bygninger i 
kote 34. Bygningerne på betondækket skal placeres, således at de vil være 
mindst muligt dominerende i landskabet. 

LOVGIVNING OG PLANER

Det er primært planloven og naturbeskyttelsesloven, der berører det pågæl-
dende anlæg. I lokalplanen er redegjort for bl.a. retningslinjer for landskab 
og geologi.

Miljøbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om at sikre omgivelser mod 
støv, røg og emmissioner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser om at sikre 
gode arbejdsmiljøforhold med tilstrækkeligt med udluftning mv. Det er bl.a. 
begrundelsen for, at der er behov for store haller og befæstede arealer.

Ølst Bakker er et nationalt geologisk interesseområde udpeget af Skov- og 
Naturstyrelsen i begyndelsen af 1980’erne. I kommuneplanen er udpegnin-
gen til geologisk interesseområde.
Planområdet er ligeledes udpeget som område med særlige landskabelige 
interesser i kommuneplan 21.
Både for geologisk interesseområde og område med særlige landskabelige 
interesser gælder, at der ikke må opføres byggeri og anlæg, som skæmmer 
landskabet med mindre der er en særlige planlægningsmæssig begrundelse.  

VURDERING AF 0-ALTERNATIV

0-alternativet beskriver en anvendelse af området med det eksisterende res-
sourcecenter og råstofindvinding i sin nuværende form. Det vil betyde, at der 
vil gå potentielt flere år, før der kan ske en opfyldning og efterbehandling af 
området. 

Mange steder i landet er det ikke muligt at opfylde råstofgrave med jord pga. 
fare for forurening af grundvandet. Det er til gengæld muligt ved Ølst pga. det 
tykke lerlag. Samfundet har brug for arealer til placering af forskellige typer 
jord, og det kan ske miljømæssigt forsvarligt i dette område. 

Forslag til landskabsplan ved tid-
ligere VVM, 2002.
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Alternativet kan være at landskabet efterlades som en åben råstofgrav, der 
kan udvikle sig naturligt, og anvendes til rekreative formål. En genopfyldning 
er således ikke nødvendigt for områdets udvikling til naturområde med re-
kreativ anvendelse.

MILJØSTATUS/MILJØFORHOLD

Det planlagte byggeri i området vil betyde, at der opføres flere haller i forhold 
til den nuværende bygningsmasse. Der er foretaget visualiseringer fra 6 for-
skellige punkter i landskabet, for netop at vurdere bredt hvordan påvirkningen 
vil være, - både helt tæt på og i lang afstand af det påtænkte anlæg. I bilaget 
ses de forskellige visualiseringer før og efter. 

Helt tæt på anlægget omkring Gl. Århusvej viser visualiseringerne følgende:

Fra Ølst (1) er virksomheden i dag synlig. Herfra kan eksisterende ”boks” 
og skorsten ses. De nye haller, som er placeret i kote 45 på betondækket vil 
blive synlige herfra. De vil være mere synlige end eksisterende anlæg, da de 
placeres over 10 højdemeter højere i terrænet end eksisterende bygninger.

Fra naboejendommen (2) øst for området ses hallerne tydeligt. Toppen af en 
af hallerne bryder horisonten, men hovedparten af halbygningerne ses under 
horisonten med den bagvedliggende bakke, som baggrund. Fra denne vinkel 
ses bygningen inden for åbeskyttelseslinjen i lokalplanens delområde I også. 
Bygningen er ikke synlig fra nogle af de andre fotostandpunkter. 

Fra rastepladsen (3) ved Alling Å lavt i terrænet bliver hallerne på terræn-
dækket i kote 45 tydelige, og hallen ses bag den beplantning, der omkranser 

1.

2.
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rastepladsen.  

Den samlede udstrækning af virksomheden vil blive større og betondækket og 
nye bygninger vil ses højere oppe på bakken end den eksisterende virksom-
hed. De nuværende bygninger er dog også synlige fra dette fotostandpunkt.

Ses anlægget på længere afstand ca. 1,5-2,7 km, er der valgt nogle punkter, 
der eksempelvis ligger højt i landskabet tæt ved en landsby. 

Fra Hinge (4) sydvest for området viser visualiseringen toppen af én af haller-
ne på et sted, hvor virksomheden bortset fra skorstenen ikke er synlig i dag. 
Området er et typisk ålandskab med ådalssider, som dog har en forholdsvis 
blød hældning. Bygningen ses svagt i området hvor mark og beplantning mø-
der hinanden. Bygningen er delvis skjult af en nærliggende skovbeplantning.

Lidt syd for Erslev (5) ses to af hallerne i forlængelse af bakketoppen. Byg-
ningerne vil være markante fra dette punkt på trods af afstanden, og de vil 
bryde horisonten. Generelt vil bygningerne set fra syd være markante set fra 
højere bakkepartier også på afstande på omkring 3 km, da der ikke vil være 
beplantning eller terræn, som afskærmer bygningerne. Fra udsigtspunktet 
kan desuden ses vindmøller, som dog giver en anden påvirkning end de for-
holdsvis brede bygninger.

Fra motorvejen (6) ved Alling Å er der kig ind til skorsten og Ølst by i dag. 
Fremadrettet vil bygningerne på betondækket kunne ses bag en beplantning. 

3.

4.

5.
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Det ens udtryk af hallerne opført fra samme terræn-kote, giver et sammen-
hængende indtryk, og det fremtræder som et tydeligt men dog samlet byg-
ningsanlæg fra denne vinkel. 

Samlet set kan anlægget ses i landskabet, særligt de tre haller på betondæk-
ket vil blive synlige. Hallerne bryder flere steder horistonten i det bakkede 
morænelandskab, og vil dermed påvirke landskabsoplevelsen negativt. Når 
råstofgraven iøvrigt efterbehandles som rekreativt område med skovbeplant-
ninger forventes hallerne at syne lidt mindre, i takt med at der plantes træer 
i et højere kote-niveau bag ved hallerne. 
Sættes alle visualiseringer op i et skema, kan påvirkningen beskrives kort på 
følgende måde:

6.
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Visualise-
ring

Sted og afstand Vurdering

1 Landsbyen Ølst 
0,8 km nord

Anlægget bliver synligt men afviger 
ikke væsentligt fra det eksisterende 
anlæg. Den ene hal får karakter af 
højlager, mens de andre er skjult af 
beplantning.

2 Haldagergård, nabo
600 m øst

Alle bygninger er synlige foran og 
bag det eksisterende anlæg. De nye 
bygninger vil være markante, men også 
ses i sammenhæng med eksisterende 
bebyggelse til virksomheden. 

3 Rasteplads, Alling Å
400 m sydøst

Oplevelsen ved rastepladsen viser 
bygningsmassens omfang og man får 
et indtryk af virksomhedens omfang. 
Jordvolden og betondækket vil give 
et indtryk af et væsentlig indgreb i 
landskabet. 

4 Hinge landsby
1,5 km sydøst

En af hallerne er synlige fra en lokali-
tet, hvor erhvervet ikke er synligt i dag, 
men hovedparten af den ny bebyggelse 
vil være skjult af terrænet.

5 Erslev landsby
2,6 km syd

Området fremtræder synligt som et 
højlager. I horisonten skimtes også 
vindmøller.

6 Motorvej Alling Å
1,6 km nordøst

På en lokalitet hvor ”skorsten” er syn-
lig, kan de tre haller på betondækket 
skimtes mellem to bakker. Påvirknin-
gen er begrænset.

Helt tæt på vil bygningerne blive oplevet som et stort element, mens ople-
velsen af anlægget på afstand er meget forskellig afhængig af, hvilken vinkel 
man ser det fra. Nogle steder er det mindre markant og de nye elementer vil 
indgå sammen med tynde og mindre massive tekniske anlæg som skorstenen 
på 75 m, højspændingsmaster og vindmøller, mens det fra andre vinkler vil 
fremstå tydeligt som massive bygninger. 

På afstand indgår de store dimensioner af anlægget sammen med andre tek-
niske anlæg, der findes i landskabet. De store bakker med skove og læhegn 
er med til at sløre påvirkningen. Hensynet til overdrevet tæt på bebyggelsen 
betyder, at der ud fra en naturmæssig synsvinkel ikke kan etableres beplant-
ning foran hallerne tæt på ved Alling Å. En beplantning her vil dog også  kun 
kunne skjule den nederste del af bygningerne. 

Set fra nord og vest vurderes påvirkningen af landskabet mange steder at 
være begrænset. Bygningerne vil i vidt omfang være delvis skjult eller helt 
skjult af eksisterende beplantning eller terrænet. Samtidig vil bebyggelsen 
fremtræde ensartet parallelt med eksempelvis nogle højspændingsmaster, 
vindmøller eller linjerne langs læhegn. Bebyggelsen vil bl.a. også fra Ølst ses 
i sammenhæng med de eksisterende bygninger.

Set fra syd og øst vil der være punkter, hvor bygningerne vil være markante 
og tydelige i landskabet. Fra Hinge landsby kan anlægget ikke ses i dag bort 
set fra skorstenen, hvilket man kommer til fremadrettet, og fra Erslev bliver 
anlægget væsentligt mere markant end det er i dag. De nye 20 meter høje 
bygninger vil blive placeret over 10 højdemeter højere i terrænet end det 
eksisterende byggeri, der ligger der i dag.
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Den samlede påvirkning af landskabet er markant i et landskab, som indehol-
der væsentlige landskabsværdier bl.a. ådalen og det storbakkede landskab. 
Landskabet er dog i dag også påvirket af bl.a. råstofgravningen og virksom-
heden. I forbindelse med lokalplanen er det vurderet, at der er en særlige 
planlægningsmæssig begrundelse bl.a. også set i forhold til, at denne type 
anlæg er nødvendigt for samfundet i et ressourceperspektiv. 

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Anlægget kan ikke skjules, og det er dét heller ikke i dag. Det er et kultur-
spor, der vidner om væksten i byggeriet fra 1950’erne og frem til i dag. Fra 
flere vinkler, når man kører på landevejen eller motorvejen, vil anlægget ved 
råstofgravningen fremstå tydeligere og mere markant fremadrettet. En del af 
anlægget vil dog fortsat være ”gemt” i landskabet mellem høje træer langs 
vejanlæg og de store bakker i landskabet, da det ligger lavere end det omgi-
vende terræn. 

I lokalplanen er der anvendt nogle få greb, for at sikre at landskabspåvirk-
ningen kommer til at harmonere med de eksisterende anlæg og elementer i 
landskabet. 

Der er et dilemma i forhold til at fastlægge afværgeforanstaltninger i beva-
ringsværdige landskaber. Landskabsudpegningen skal sikre, at bygningerne 
bliver mindst muligt synlige i det bevaringsværdige landskab. En afskær-
mende beplantning vil dog også sløre landskabsformerne yderligere og den 
afskærmende beplantning vil pga. af terrænet ikke kunne skjule bygninger 
fuldstændigt.
Lokalplanen fastholder eksisterende beplantning og udlægger et nyt bælte i 
sammenhæng med det eksisterende beplantningsbælte, men kun på et min-
dre delstræk, hvor der er bedst mulighed for at sløre bebyggelsen.

Beplantning langs Århusvej er etableret for en del år siden i 20 m bredde. 
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at den skal opretholdes, så påvirk-
ningen fra landevejen og ejendomme øst fra området begrænses. 

Betondækket omgrænses af skråningsanlæg, hvor plantevæksten naturligt 
skal indfinde sig. Et beplantningsbælte her er dermed fravalgt. 

Lokalplanen fastlægger, at der skal bruges mørke farver. Farverne er valgt ud 
fra eksisterende bygningers brune farve, som harmonerer med råstofgravnin-
gen af ler. Desuden får den byggeriet til at falde bedre sammen med beplant-
ning og de øvrige bygninger og anlæg.

Et andet element i lokalplanen er at sikre landskabselementer fra råstofaf-
gravningen i form af særligt interessante geologiske profiler, som skal bevares 
og friholdes for opfyldning. En stor del af området skal efterbehandles til 
naturområde, her er det forventningen, at der skal etableres stier som giver 
god adgang rundt i området. 
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BESKRIVELSE AF KUMULATIVE EFFEK-
TER
De kumulative effekter fra både byggeri af betondæk, byggeri ved åen og 
øvrige byggefelter er vurderet samlet, primært under dette emne. Der er mu-
lighed for andre mindre omfangsrige udvidelser af eksisterende bebyggelse, 
men de vil ikke kunne opleves på afstand. Det ses også under næste kapitel, 
men langt hovedparten af bygningerne vil ikke kunne ses på afstand, da de 
ligger lavt og er omkranset af beplantning. 

De øvrige tekniske anlæg i området med højspændingsmaster - transforma-
torstation lige ved siden af anlægget samt vindmøller i horisonten påvirker i 
forvejen landskabsoplevelsen. Det indgår i vurderingerne. Det er altså ikke et 
helt uforstyrret landskab, men vindmøller og højspændingsmaster kan ikke 
sidestilles med at placere store bygninger, som vil skæmme i udsigter og 
sløre landskabets former, og dermed have en væsentlig negativ virkning på 
landskabsoplevelsen.

Da der allerede er et erhverv i området i dag, som er opstået i forbindelse 
med råstofgravning, tilsidesættes en række andre interesser, herunder land-
skabelige interesser, Grønt Danmarkskort, å-beskyttelseslinje mv. for at forny 
og udvikle virksomheden. Virksomheden ville principielt godt kunne ligge et 
andet sted, men argumenterne for at lægge virksomheden her, er hængt op 
på eksisterende bygninger, som kan genanvendes, undergrundens beskaf-
fenhed og den praktiske synergi, at der er en råstofgrav, der skal fyldes op, 
og en virksomhed, der kan generere jord til genopfyldningen.

Der er dog også tekniske mangler og manglende viden ved denne vurdering, 
da den alene bygger på nuværnede viden og de fotos og undersøgelser der er 
lavet med nuværende tilgængelig viden. 
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EMNE 2 ÅBESKYTTELSE
 
Alling Å oppebærer i forhold til naturbeskyttelsesloven en å-beskyttelseslinje 
på 150 m ved virksomheden Nordic Waste på en kortere strækning, som det 
fremgår af nedenstående oversigtskort.

Oversigtskort med markering af åbeskyttelseslinje

EKSISTERENDE FORHOLD
Alling Å er en å, der med sine tilløb, hvor de største er Skader Å og Skørring 
Å, afvander et ca. 337 km² stort område på det vestlige Djursland. Alling 
Å udmunder ved Allingåbro i den gren af Randers Fjord, der hedder Grund 
Fjord. Åen går gennem fire kommuner, både Favrskov, Randers, Norddjurs og 
Syddjurs kommuner. 

Hald Sø

Grund Fjord

Gl. Estrup

Alling Å har sammenhæng med Hald Sø, der ligger syd for Assentoft i kom-
munens sydøstlige hjørne. I slutningen af 1800-tallet og i 1954-59 blev 
der foretaget en afvanding, der resulterede i en række brak og græsmarker. 
Som en del af Vandmiljøplan II genskabte Aarhus Amt søen i år 2000 med 
en vandflade på 42 ha. Søen afvandes via Alling Å til Grund Fjord ved Al-
lingåbro, hvorfra vandet løber videre ud i Randers Fjord. Alling Å har også 

Vandløbet Alling Å og omkringliggende områder.
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forbindelse til herregården Gl. Estrup og flere steder i området syd for Ran-
ders Fjord ses egennavne med ordet ”Alling”. 

Ved Ølst Bakker har åen en lille bredde, og fremstår som en mindre bæk, da 
den ligger tæt ved udspringet i Favrskov Kommune ved Nr. Galten. 

Ved råstofgraven og Gl. Århusvej forløber åen i et ”styret” forløb, en slags 
kanal, der er reguleret gennem området bestående af transformatorstation, 
råstofgrav og den gamle landevej. Ved landsbyen Ølst er åen også omgivet af 
solceller og gartneri med bygninger og tekniske anlæg. På nedenstående kort 
kan vandløbets forløb ses, idet det snor sig syd for området, men er styret i 
”lige” forløb øst for lokalplanområdet.

Planområdet og Alling Å

Flere af bygningerne i området inden for å-beskyttelseslinjen kan kun anes 
fra enkelte punkter. Det er der flere årsager til:
• En tæt beplantning langs Gl. Århusvej slører bebyggelsen, så den ikke 

ses ved færdsel forbi området eller fra landsbyen Ølst
• Det bebyggede område ligger i en lavning tæt ved landevejen og Alling 

Å i kote 15-17 - mens det omgivende terræn ligger i væsentligt højere 
niveauer.

Bl.a. ”Boksen” ligger dog delvis indenfor å-beskyttelseslinjen og er markant 
i et stort område.

Foto fra busholdeplads ved Ølst
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Fotoet fra busholdepladsen ved Ølst viser området set fra nord. Det tætte 
beplantningsbælte langs Gl. Århusvej skærmer godt mod indblik til bebyg-
gelsen, og det er alene ”boksen” længst til højre i billedet, der er synlig for 
forbipasserende. Ud for selve adgangen til Nordic Waste, ses ligeledes alene 
en skorsten og kun ved løvfald anes bebyggelsen gennem træerne og be-
plantningsbæltet. På østsiden af Gl. Århusvej ses åen ligeledes afgrænset af 
en række løvtræer, der viser åens styrede forløb på denne side af landevejen.

AFGRÆNSNINGSNOTAT
I afgrænsningsnotatet er der med henvisning til formålet med naturbeskyt-
telseslovens § 16, beskrevet, at der inden for å-beskyttelseslinjen ikke må 
placeres bebyggelse eller foretages beplantning eller ændring i terræn. Der 
er tidligere givet dispensation til de nuværende erhvervsbygninger, der ligger 
helt eller delvis inden for å-beskyttelseslinjen. Det beskrives, at praksis er 
restriktiv og en eventuel dispensation kun kan meddeles i særlige tilfælde. 

LOVGIVNING

Naturbeskyttelseslovens §16 med åbeskyttelseslinje på 150 m. Formålet 
med bestemmelsen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselemen-
ter og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

VURDERING AF 0-ALTERNATIV

I 0-alternativet opføres der ikke byggeri og dermed vil der ikke ske en yder-
ligere påvirkning med byggeri indenfor å-beskyttelseslinjen. Bygninger plan-
lægges opført for at forbedre miljømæssig forhold til at håndtere materialer. 
Denne forbedring vil ikke ske i 0-alternativet.  

MILJØSTATUS/MILJØFORHOLD

Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en ændring af den 
eksisterende bebyggelse tæt ved Århusvej, hvor der ønskes opført en tilbyg-
ning til en eksisterende hal. Der skal også etableres en forlængelse af det 
eksisterende beplantningsbælte. Begge dele ligger indenfor åbeskyttelses-
linjen.

Den nye bygning er en udvidelse af eksisterende bygning beliggende inden 
for å-beskyttelseslinjen og den har en funktionel sammenhæng med det ek-
sisterende byggeri. Tilbygningens funktion og anvendelse er nødvendig for at 
undgå emissioner og støj ift. omgivelser.
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Visualisering fra pkt. 2 Halager-
gård. Bygningen inden for åbyg-
gelinjen ses ikke fra pkt. 1, 3, 4, 
5 og 6 Gl. Århusvej

Alling å

Beplantningsbælte langs 
Gl. Århusvej

Ny hal på 20 m

Der er lavet visualiseringer med placering af den ny bebyggelse inden for 
åbeskyttelseslinjen. Den viser, at selv om bebyggelsen opføres med en 20 m 
høj hal, vil den fortsat ikke være synlig fra mere end ét af de fotopunkter, der 
er udpeget til miljørapporten.
 
Den ny bebyggelse kan ses fra beboelsesejendommen øst for anlægget, hvor 
den vil kunne ses som en del af det eksisterende anlæg. Den vil ikke være 
højere end kulsiloen, ”boksen” og de andre høje bygninger - og vil blive 
opfattet som en integreret del af bygningsanlægget omkring Nordic Waste 
Ressourcecenter. Det ses, at fra denne retning er bebyggelsen lidt højere end 
beplantningen langs Gl. Århusvej

Den valgte placeringen af tilbygningen inden for å-beskyttelseslinje er, ud 
over at det er en tilbygning til eksisterende byggeri, begrundet i at sikre 
en god logistisk sammenhæng internt i virksomheden mellem de forskellige 
processer, så genanvendelse kan ske effektivt og med så lille et ressource-
forbrug som muligt. 

Det er vurderet, at der ikke er en alternativ placering uden for å-beskyttelses-
linjen for en sådan tilbygningen, fordi der ikke er plads ved betondækket til 
yderligere bygninger, og fordi der skal være store manøvrearealer til lastbiler. 
Desuden er det vurderet, at ved en alternativ placering uden for å-beskyttel-
seslinjen vil samdriften ikke kunne eksistere, da aktiviteter i tilbygningen har 
en funktionel sammenhæng med det eksisterende byggeri og dens aktivitet 
som beskrevet ovenfor. 

Skråfoto med eksisterende beplantningsbælte og ny hal.
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En del af de nuværende bygninger indenfor åbeskyttelseslinjen er 15-20 m 
høje, og der er tidligere dispenseret til byggeri inden for å-beskyttelseslinjen. 
Den ansøgte højde på tilbygningen er relateret til højden på en ”tip-celle 
vogn”. Den er 12,80 m og det resulterer i en højde på ca. 20 m ved bygnin-
ger med sadeltag. Det er desuden vurderet, at det er nødvendigt med den 
ansøgte højde på tilbygningen, for at reducere det bebyggede areal og sikre 
plads til store mængder materialer inde i hallerne. 

Tilbygningen indgår i en større sammenhæng med andre anlæg hos virk-
somheden. Den er del af en investering om at udvikle nye metoder til at 
genanvende større mængder jord og erstatte andre produkter, der kommer til 
at mangle i fremtidens anlæg og byggeri. 
Virksomheden har været placeret på denne lokalitet siden 1950’erne, og 
området og landskabet har været påvirket af virksomhedens aktiviteter, der 
er reguleret gennem miljøgodkendelser.

Virksomhedens erhvervsbygninger er samlet på en mindre del af et større om-
råde. Virksomheden er arealkrævende i forhold udenomsarealer med sving-
radier til lastbiler mv. Virksomheden er del af og afhængig af råstofgraven i 
en bestemt periode jf. efterbehandlingsplanen.  

Virksomheden er under udvikling til en mere bæredygtig retning med øget 
fokus på miljø, transport og energieffektivitet. Samfundsmæssigt er det vur-
deret, at det er hensigtsmæssigt at samle erhvervet med bygningerne på 
denne lokalitet, til aktiviteter der er interessant i et landsdækkende bære-
dygtighedsperspektiv.

Samlet vurderes det, at der vil være en mindre påvirkning indenfor å-beskyt-
telseslinjen. Det vurderes også, at der er en række væsentlige begrundelser 
for placeringen indenfor åbeskyttelseslinjen af både beplantning og byggeri.

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Lokalplanen indeholder bestemmelser om at læbæltet på 20 m langs Gl. 
Århusvej skal bibeholdes, så bygningsanlægget fortsat er skærmet for forbi-
passerende. Der etableres en forlængelse af beplantningsbælte med ca. 100 
m. Dette vil give en påvirkning indenfor å-beskyttelseslinjen, men vil også 
være med til at sløre eksisterende byggeri indenfor å-beskyttelseslinjen. End-
videre overføres bestemmelserne fra den landskabelige vurdering i ”Emne 1 
- Landskab” - med samme taghældning farvevalg, så bygningen opleves som 
sammenhængende med det øvrige anlæg.

BESKRIVELSE AF KUMULATIVE EFFEK-
TER
Der er i området i forvejen en række aktiviteter og tekniske anlæg indenfor 
å-beskyttelseslinjen. 

Oprindeligt er der dispenseret fra å-beskyttelseslinjen til byggerier tilknyttet 
råstofgravningen.

Det vurderes, at planlægningen ikke medfører akkumulerede effekter i for-
hold til påvirkning indenfor å-beskyttelseslinjen, således er den samlede 
miljøpåvirkning af planlægningen ikke større end de enkelte parametre til 
sammen. Det skyldes bl.a., at nyt byggeri sker i sammenhæng med eksiste-
rende byggeri.
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EMNE 3 MENNESKERS SUNDHED - 
BELYSNING
Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en ændring af 
den eksisterende anvendelse, hvor et tidligere graveområde planeres og 
anlægges med en 6,6 ha arbejdsareal/betondæk til opførelse af tre haller til 
etablering af ressourcecenter til håndtering af forurenet jord. 

I den forbindelse vil der særligt i vinterhalvåret være behov for at etablere 
arbejdsbelysning for færdsel i området og sikkerheden for de ansatte og 
chauffører i området, og denne lyspåvirkning ønskes yderligere belyst. 

EKSISTERENDE FORHOLD

Der er eksisterende belysning både i forbindelse med de eksisterende byg-
ninger og arbejdsarealer i delområde 1 i lokalplanen og i selve råstofgraven 
i delområde 3. I delområde 1 er lyskilder placeret både på bygninger og på 
master og har en højde på op til 12 m. I delområde 3 findes en transportabel 
lyskilde med højde på op til 12 m og en ”fast” lysmast med højde på 12 m. 
Belysningen i dag tændes mauelt.

AFGRÆNSNINGSNOTAT
Dele af virksomheden er allerede oplyst i dag. Betondæk og de 3
bygninger på betondækket kommer dog til at ligge højere i landskabet.
Det skal undersøges, hvordan lys påvirker et område med forholdsvis
begrænset belysning.

LOVGIVNING

Lysforurening er et emne, som til en vis grad kan reguleres med hjemmel i 
planloven. I forbindelse med lokalplanlægning er der mulighed for at regu-
lere størrelse og udformning på lyskilder, men alene hvis belysning sker i 
forbindelse med færdselsarealer. 
Hvis anlægget er omfattet miljøvurderingslovens regler om konkrete projekter 
og der træffes afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrap-
port og efterfølgende meddeles en VVM-tilladelse, vil der kunne stilles vilkår 
til belysning.

VURDERING AF 0-ALTERNATIV

0-alternativet beskriver den eksisterende anvendelse til råstofindvinding og 
ressourcecenter. Såfremt aktiviteterne etableres ude i det fri, vil de også 
påføre omgivelserne en lyspåvirkning, måske endda større end ved aktiviter i 
lukkede haller idet aktiviteterne fremover kommer under tag og bag facader 
i lukkede haller.
 

MILJØSTATUS/MILJØFORHOLD

Det nye betondæk kommer med nye haller til at kræve en vis belysning. Der 
etableres 8-10 master i ca. 12 m højde til montering af projektører, der kan 
etablere tilstrækkeligt arbejdsbelysning for brug af pladsen til håndtering af 
affaldsmængderne. Masterne etableres i princippet som vist på illustratio-
nen. Lyskilderne vil være koblet til censorer, der tænder, når der er aktivitet 
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på pladsen. Det vil være tændt i erhvervsområdets normale åbningstid, når 
belysning er nødvendigt, og ellers på de tidspunkter, hvor der kommer last-
biler for at læsse af / modtage elementer. Derudover vil der være lyskegler 
fra lastbilerne og gummiged, når de kører rundt på de interne veje i området 
omkring haller og øvrige arealer for af- og pålæsning. 

Kort med markering af nye lyskilder

Der er tale om en eksisterende aktivitet, der med forskellige intensitet er 
pågået i de seneste årtier. Aktivitet på området med råstoffer er derfor ikke 
en ny aktivitet. Det er således forventelig, at der er en vis aktivitet i området, 
der i årets mørke timer kræver oplysning.  

Sundheden i befolkningen kan blive påvirket af ikke naturlige påvirkninger 
som lyskilder, der tænder og slukker. Det kendes eksempelvis fra vindmøl-
ler og master, der blinker og kan være med til at påvirke stress-niveauet hos 
mennesker. 
Borgere i Ølst bor ca. 800 m nordøst for de nye lyskilder. Den ny belysning 
kommer lidt højere op i terrænet, ca. i kote 45 og dermed risiko for en større 
lyspåvirkning. Mellem Ølst og de nye lyskilder vil der være en vis beplatning 
og store haller, der vil reducere påvirkningen. Desuden vil hallerne helt tæt 
på skærme for nogle af lyskilderne. Det vurderes derfor, at ændringen i for-
hold til den nuværende påvirkning vil minimal set fra Ølst. 
Ved Halagergård ca. 500 m øst for de nye lyskilder, er en beboelse, der vil 
være nærmeste nabo til anlægget. I denne afstand vil lysene kunne ses - og 
de begrænses kun i mindre omfang af den allébeplantning, der leder ind til 
ejendommen fra Gl. Århusvej. Bygningerne ses allerede i dag fra beboelsen, 
og de nye bygninger vil også være tydelige. Der må forudsættes allerede i 
dag at være en vis påvirkning, og de ekstra lyskilder vil forstærke forstyrrelse 
særligt i vinterhalvåret.  

Lidt længere mod syd er der to beboelsesejendomme, der ligger ca. 600 m 
- 670 m fra de nye lyskilder. Beboelsesejendommene her ligger dog på den 
anden side af nogle skovbeplantninger - og afstanden og beplantningerne 
forventes at skærme borgere her fra forstyrrelser. 

Alt i alt vurderes påvirkningen af de nye lyskilder at være til stede for beboel-
ser i området, bl.a. vil de blive placeret højere i terrænet end den nuværende 
belysning. Der er dog også eksisterende beplantninger som til en vis grad 
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skærmer for belysningen. 

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Der er i lokalplanen bestemmelser om intelligent belysning, der alene er 
tændt, når der er aktiviteter samt at lyskilder skal pege nedad. Desuden er 
der bestemmelse om maksimal højde af master, der er 12 m mod 20 m høje 
bygninger. Bygninger vil derfor også skærme for lyspåvirkning af omgivel-
serne.

Lokalplanens bestemmelser skal søge at minimere forstyrrelse både ved at 
lyset alene tændes ved aktivitet, og at det i øvrigt peger nedad, så sprednin-
gen af lyset bliver minimal. Selve bygningernes overflade er ligeledes fastsat 
med bestemmelser om glans, så de ikke genspejler solens stråler eller giver 
reflekser, og når lyskegler fra lastbiler rammer facader mv. Facader skal over-
fladebehandles med et glanstal på 20 eller derunder.

BESKRIVELSE AF KUMULATIVE EFFEK-
TER
De hidtidige aktiviteter i området med både færdsel langs Gl. Århusvej, trafik 
til og fra grusgraven samt aktiviterne ved transformatorstationen betyder, at 
der i området er visse forstyrrelser og aktiviteter.  

Det vurderes, at planlægningen ikke medfører særlige akkumulerede effekter 
af det indbyrdes forhold af ovennævnte miljøpåvirkninger, således at den 
samlede miljøpåvirkning af planlægningen bliver større end de enkelte para-
metre til sammen. 

BEGRÆNSNINGER I MILJØRAP-
PORTENS METODE

Som loven foreskriver, er miljørapporten udarbejdet på grundlag af kendte, 
eksisterende oplysninger. Der er i forbindelse med rapporten ikke udarbejdet 
nye undersøgelser. 

De landskabelige vurderinger, vurderingen ved åen og konsekvenser for men-
neskers sundhed er behæftet med en generel usikkerhed omkring, hvordan 
området vil blive oplevet til hverdag og ved sporadiske besøg i området. Vejr-
lig ved optagelse af fotos til visualiseringspunkterne påvirker også vurderin-
gen samt valg af punkter. Der er udvalgt visualiseringspunkter, hvorfra de nye 
anlæg vurderes at blive mest synlige, samt bliver synlige, hvor virksomheden 
ikke i dag er synlig, eller kun lidt synlig. 

Derudover er der en usikkerhed i forhold til hvilke anvendelser der kommer 
inden for planens områder i forhold til fordeling mellem råstofudnyttelse 
og erhverv samt rekreative oplevelser - herunder hastigheden af forskellige 
tiltag. 
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BILAG
VISUALISERINGER

I uge 39-40, 2021 er der optaget foto og udarbejdet visualiseringer for etablering af betondæk i kote 45, tre haller i 
20 m højde  på betondæk og én tilbygning i 20 m højde til en eksisternde hal tæt ved Alling Å. 

De enkelte visualiseringer gennemgås på de følgende sider for den landskabelige påvirkning som de nye anlæg for-
modes at få på landskabet.
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PUNKT 1 - ØLST LANDSBY BUSSTOP
Det første punkt er taget fra nordøst i ca. 610-950 m fra de nye anlæg. 

Inden visualiseringen ses skorstenen og ”boksen” i landskabet, det er kendte landskabselementer 
i området. 

Visualiseringen nedenfor viser, at de nye haller på betondækket rejser sig bag beplantningen på bakken. Hallerne på 
20 m er noget højere end boksen, men er også til dels skjult bag beplantningen. Det er hallen længst mod øst der er 
mest tydelig. Farverne harmonerer godt med beplantningen og de andre farver for skorsten og boks. 
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2. HALAGERGÅRD ØST FOR
Det andet punkt er taget fra øst i ca. 350-700 m fra de nye anlæg. 

Inden visualiseringen ses en stor del af bebyggelsen med særligt skorstenen og ”boksen” i land-
skabet, det er kendte landskabselementer i området. 

Fra denne vinkel kan bygningen ved åen ses tydeligt, foran den øvrige del af erhvervsanlægget. Selve anlægget med 
betondæk er også tydeligt. 
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3. RASTEPLADS SYDØST TÆT VED ALLING Å 
Det tredje punkt er taget fra sydøst i ca. 300-550 m fra de nye anlæg. 

Inden visualiseringen ses skorstenen og ”boksen” i landskabet bag beplantningen ved rasteplad-
sen, det er kendte landskabselementer i området. 

Visualiseringen viser det nye betondæk og hallerne bag træet ved rastepladsen. Det anes som et pænt element, og 
jordvolden op til betondækket kranser området ind - i stedet for som før, hvor der var flere farver fra råstofindvindin-
gen. Bygningerne rejser sig i landskabet. Bygningen indenfor åbeskyttelseslinjen er skjult af beplantning fra denne 
vinkel.
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4. HINGE - SYDVEST FOR OMRÅDET  

Det fjerde punkt er taget fra sydvest i ca. 1,3-1,7 km fra de nye anlæg. 

Inden visualiseringen ses området næsten ikke. Der ses tre sæt af højspændingsledninger - og her 
falder skorstenen sammen med højspændingsmasterne fra denne vinkel.  

Med visualiseringen af hallerne og betondæk, kommer én af hallerne frem bag en beplantning, hvor der iøvrigt også 
ses højspændingsmaster. 
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5. SYD FOR ERSLEV
Det femte punkt er taget fra syd i ca. 2,5-2,7 km fra de nye anlæg. 

Inden visualiseringen ses graveområdet med bygninger, skorstenen og ”boksen” i landskabet, det 
er kendte landskabselementer i området. Der ses også vindmøller længere ude i horisonten.

Visualiseringen af det nye anlæg viser, at hallerne fremstår tydelige i horisonten vest for skorstenen. Man ser dem 
fra siden og her er de tydelige elementer på niveau med højlager eller store landbrugsbygninger. Øst for området ses 
skorsten og vindmøller. 
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6. MOTORVEJ E45 - VED ALLING Å

Det sjette punkt er taget fra nordøst i ca. 1,6-2,0 km fra de nye anlæg. 

Inden visualiseringen ses skorstenen i landskabet. Ellers ser man bygninger ved landsbyen Ølst 
i det storbakkede landskab fra motorvejen. Det er kendte landskabselementer i området. 

Visualiseringen viser de tre haller på niveau mellem de store bakker på hver side af skorstenen. Bygningsanlægget er 
tydeligt, men det stikker ikke markant op i området. Med til at dæmpe indtrykket er også beplantningen langs åen 
og marken ned mod landsbyen Ølst.
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