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Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S
Lundagervej 31
8722 Hedensted
e-mail: ilse@euro-steel.dk; morten@euro-steel.dk

Bortfald af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1e og 2m 
Trebjerg By, Hvirring, Hedensted Kommune

Region Midtjylland har d. 15. september 2016 givet tilladelse til 
råstofindvinding på matr.nr. 1e og 2m Trebjerg By, Hvirring.

Region Midtjylland har konstateret at tilladelsen til råstofindvinding 
ikke er blevet udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Når en råstoftilladelse ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, 
udløber tilladelsen, jf. råstoflovens1 § 10, stk. 7.

Sagens forløb
I råstofindberetningerne fra 2016, 2017, 2018 og 2019 fremgår det 
at der ikke er foretaget indvinding på arealet.

Den 13. september 2019 modtager regionen mail fra Morten K. 
Larsen EURO-STEEL DANMARK A/S hvori det fremgår at:
"Vi er klar og har sendt til Vejle Museerne og er klar til at gå i gang. 
Vi mangler garantien, hvem skal den udstedes til? Planen har de love 
at lave færdig i dag, hvorefter den fremsendes til jer".

Regionen hører d. 20. september 2019 ind til hvor langt indvinder er 
kommet med sagen.

Den 26. september 2019 modtager regionen en kopi af en 
garantianmodning fra Ilse Pedersen, Euro-steel.

Den 8. januar 2020 rykker regionen for svar angående igangsætning.

Den 14. april 2020 er regionen på uanmeldt tilsyn. Marken står 
udyrket hen på det areal, hvor der er givet indvindingstilladelse.

Den 29. maj 2020 er regionen atter på uanmeldt tilsyn. Nu står 
marken også grøn på det areal, hvor der er givet 
indvindingstilladelse.

1 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

mailto:ilse@euro-steel.dk
mailto:morten@euro-steel.dk
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Foto taget d. 14. april 2020. Kig mod nord, Nørre Snedevej i 
forgrunden.

Foto taget 29. maj 2020. Kig mod nord, taget fra Nørre Snedevej.
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Afgørelse fra Region Midtjylland
Region Midtjylland træffer hermed afgørelse om at tilladelse til 
råstofindvinding på matr.nr. 1e og 2m Trebjerg By, Hvirring af 15. 
september 2016 bortfalder dags dato, jf. råstoflovens § 10, stk. 7 og 
§ 31, stk. 1 og 3.

Efter regionen har truffet endelig afgørelse om bortfald af 
råstoftilladelsen, vil regionen sørge for at aflyse de deklarationer om 
råstofindvinding som er tinglyst på ejendommen, såfremt der ikke er 
klaget over afgørelsen.

Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen om bortfald vil blive offentliggjort den 11. juni 2020 på 
Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens § 13. Klagen stiles til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via 
Klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.
Klagen for denne afgørelse skal indgives inden den 9. juli 
2020.

I klager via klageportalen, som I finder via borger.dk eller virk.dk.
I logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig via klageportalen for myndigeden, der har truffet 
afgørelsen eller meddelt dispensationen. Denne myndighed benævnes
1. instansen. 

Når I klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for borgere og
1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige
myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til 1. instansen.
Hvis 1. instansen fastholder afgørelsen, sender denne klagen videre 
til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked om 
videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis I sender den
uden om klageportalen, medmindre I er blevet fritaget for brug af
klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om I kan fritages for 
at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på
naevneneshus.dk.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er
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afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for
dispensationen, 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

Venlig hilsen

 
Annemarie Dalsgaard Karlsen

Kopi sendt til: Hedensted Kommune, landbrug@hedensted.dk, 
aino.hvam@hedensted.dk

Behandling af personoplysninger
Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere 
om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den 
forbindelse på data-ru.rm.dk

mailto:landbrug@hedensted.dk
http://www.rm.dk/regional-udvikling/behandling-af-personoplysninger-i-regional-udvikling/

