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Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

Att: Otto Pedersen, mail: op@colas.dk

Tilladelse til oplag og forarbejdning af råstoffer på matr. nr.
8h Hvirring By, Hvirring i perioden 1. december 2018 til 30. november 
2025, samt tilladelse til at øge den årlige indvinding op til 250.000 m3 .

Colas Danmark A/S har overtaget råstoftilladelsen på ovennævnte 
matrikel fra Vilh. Bech, Dortheasminde A/S og har søgt om tilladelse 
til at øge indvindingsmængden. Colas Danmark har i henhold til 
råstoflovens § 7 ansøgt om, at indrette en plads på en del af matr. 
nr. 8h Hvirring By, Hvirring, som er færdiggravet, til oparbejdning og 
lager af råstoffer. Råstofferne indvindes på den sydlige del af matr. 
nr. 8h Hvirring By, Hvirring som grænser op til det færdiggravede 
areal.
Pladsen er på ca. 3,5 ha. og beliggenheden fremgår af nedenstående
kort
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Region Midtjyllands afgørelse

Region Midtjylland meddeler herved tilladelse til at anvende ca. 3,5 
ha af matr. nr. 8h Hvirring By, Hvirring til oparbejdning og lager for 
råstoffer, der indvindes på matr. nr.8h Hvirring By, Hvirring til 30. 
november 2025.
Region Midtjylland har screenet det ansøgte og har afgjort, at det 
ansøgte ikke er VVM-pligtigt.
Region Midtjylland har vurderet, at det ansøgte projekt ikke påvirker 
Natura 2000 området, som udgøres af habitatområde H236 (Bygholm 
Ådal) som ligger ca. 5 km mod sydøst samt fuglebeskyttelsesområdet 
F44 (Uldum Kær) som ligger ca. 6 km mod sydvest.

Arealet er udpeget som regionalt graveområde.

Afgørelsen om lagerplads er truffet med hjemmel i lovbekendtgørelse 
nr.124 af 26. januar 2017 om råstoffer, § 7, stk.1.

Afgørelsen om øgning af den årlige indvindingsmængde er truffet 
med hjemmel i råstoflovens § 9, stk. 2.

Miljøvurdering
Det ansøgte område er på ca. 3,5 ha og er derfor omfattet af VVM 
bekendtgørelsens bilag 2 punkt 2a. Region Midtjylland har derfor
udarbejdet en miljøvurdering i henhold til § 3 stk. 2 jf. kriterierne i 
bilag 3.
VVM-screeningen fremgår af bilag 2.

Natura 2000 områder
Nærmeste dele af Natura 2000 områderne, Habitatområde nr. 236
(Bygholm Ådal) som ligger ca. 5 km mod sydøst samt
fuglebeskyttelsesområdet F 44 (Uldum Kær), ligger ca. 6 kilometer 
mod sydvest.

I tabellen er der angivet hvilke naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget 
for dette område. Dette Natura 2000- område er jf. Natura 2000-planen og 
basisanalysen 2016-2021 specielt udpeget for at beskytte overdrevsarealerne og deres 
sammenhæng med kær- og vandløbsnatur.

Udpegningen er hovedsageligt sket for at beskytte 
overdrevsarealerne og de naturværdier, der er knyttet til disse.

Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke nogle
af Natura 2000-områderne med hensyn til støj, støv og vibrationer 
som følge af råstofindvindingen og det er derfor besluttet, at der
ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs
påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder.
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Redegørelse for sagen
Colas Danmark A/S har indgået en aftale om råstofindvinding på 
matr. nr. 8h Hvirring By, Hvirring indtil minimum udgangen af 
november 2025. På en del af arealet skal der foretages 
råstofindvinding i henhold til tilladelse af den 30. november 2015 fra 
Region Midtjylland. Denne tilladelse udløber 30. november 2025. En 
anden del af arealet skal anvendes til placering af materiel til 
oparbejdning og lager for råstoffer i forbindelse med 
råstofindvindingen. Denne del har tidligere været et 
råstofindvindingsområde og der indvindes ikke flere råstoffer fra 
dette areal.  Dette areal er ikke efterbehandlet forinden overgang til 
lager og materielplads.
Ejer er indforstået med den påtænkte arealanvendelse.

Vilkår for lagerpladsen
Lagerpladsen er omfattet af de vilkår, der er stillet i gravetilladelsen 
af den 30. november 2015 for en del af matr. nr. 8h Hvirring By, 
Hvirring (nordlige del). 
Der er den 9. marts 2016 indsendt en grave- og 
efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Midtjylland.
Efterbehandlingen skal godkendes af Region Midtjylland.
Den fjernede overjord skal placeres på pladsen igen i et jævnt lag. 
Det betyder, at den afrømmede muld og overjord bliver liggende i 
depot indtil reetableringen finder sted. Grave- og 
efterbehandlingsplanen er vedlagt som bilag.

Pladsen må kun anvendes til materialebunker og materiel til 
oparbejdning af råstoffer, der er indvundet på den tilstødende 
grusgrav mod syd. Der må kun tilføres rene grusgravsmaterialer 
udefra.

Der må ikke oplagres andre materialer, ting eller opføres bebyggelse, 
belægning eller lignende.

Adgangsvejen er fra Nr. Snedevej ad den eksisterende vej til den 
nuværende grusgrav.

Lagerpladsen skal inddrages i den samlede garanti som er stillet for
råstofindvinding på matr. 8h Hvirring By, Hvirring. Garantien er på 
1.400.000 kr.

Vurderingsafsnit

Region Midtjylland har vurderet, at pladsen kan anvendes til lager og 
oparbejdning da der ikke sker en ændring af den nuværende 
anvendelse.
Nedenstående kort viser fordelingen af de forskellige arealer på matr. 
nr. 8h Hvirring By, Hvirring.



Side 4

Arealet har været anvendt til oparbejdning og lagerplads i forbindelse 
med råstofindvinding på den nordlige del af matr. nr. 8h Hvirring By, 
Hvirring. Råstofindvindingen på denne del er afsluttet og ca. 
halvdelen af arealet er efterbehandlet. Den del der ikke er 
efterbehandlet agtes anvendt til lagerplads og oparbejdning af 
råstoffer, der indvindes på en del af matr. nr. 8h Hvirring By, Hvirring 
(et areal, der ligger umiddelbart syd for pladsen).
Det er vurderet, at pladsen kan anvendes til formålet uden at der 
sker en forøgelse af de miljømæssige gener i området. Regionen har 
særligt vurderet risikoen for støjgener for boliger vest for pladsen.
Beboelser syd og øst for indvindingsområdet er ikke hørt, da 
råstofindvindingen forløber fra nord mod syd og der dermed er en høj 
gravefront, som fungerer som støjvold.
Det vurderes, at der med de eksisterende støjvolde og med afstanden 
til nærmeste boliger ikke er problemer med at overholde de 
vejledende støjgrænser. 

Partshøring

Udkast af afgørelsen har været i partshøring ved nedenstående:
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Grundejeren på Nørre Snedevej 102, 8762 Flemming

Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort 6. juni 2019 på 
Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagefristen for denne råstoftilladelse er den 4. juli 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk 
og virk.dk. 
Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr 
på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og 
organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. Involverede i sagen vil modtage en 
kopi af Region Midtjyllands udtalelse til klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din 
klage, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 
klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan bringes for 
domstolene, inden for 6 måneder fra tidspunktet hvor Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt

Råstofafgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen 
stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region 
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Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet1, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

 Adressaten for afgørelsen.
 Offentlige myndigheder.
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om 

nationalparker
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 

interesse i afgørelsen.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis 

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 

formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 
afgørelsen berører sådanne interesser.

 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Råstofafgørelsen i henhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. 
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til 
Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet2.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for 
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 
andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Klageberettigede

 Miljø- og Fødevareministeren
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et 

nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 

1 Jf. bekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer §§ 13-16.
2 Jf. bekendtgørelse af lov om Miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 med tilhørende 
bekendtgørelser.
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dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 
medlemmer.

Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og 
habitatdirektivet

Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker 
Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en 
konsekvensvurdering, kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er 
offentligt bekendtgjort eller meddelt. 
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til 
myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning 
til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Vurderingen af at der ikke skal udføres en konsekvensvurdering, skal 
påklages efter en konkret lov. Hvis Region Midtjylland f.eks. træffer 
afgørelse efter Råstofloven og vurderer, at tilladelsen ikke kan 
påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske 
konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter Råstofloven. 
Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter. 

Venlig hilsen

Leif Pedersen

Kopi af tilladelsen er sendt til:
 Hedensted Kommune, miljo@hedensted.dk
 Vejlemuseerne, museerne@vejle.dk
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dnhedensted-sager@dn.dk
 Danmarks ornitologiske forening, hedensted@dof.dk
 Friluftsrådet regionalafdeling v/ Anni Juhl Jørgensen, ajj-
7600@webspeed.dk, limfjordsyd@friluftsraadet.dk

Bilag
1. Miljøvurderingsscreeningsbilag
2. Miljøvurderingsscreeningsafgørelse
3. Grave-efterbehandlingsplan

mailto:7600@webspeed.dk
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