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Screeningsafgørelse vedrørende råstofindvinding på matr.nr.
6b Hvirring By, Hvirring, Hedensted Kommune
På baggrund af jeres ansøgning af 28. oktober 2020 har Region
Midtjylland vurderet om jeres projekt kan forventes at få væsentlige
indvirkninger på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering, inden der kan træffes afgørelse efter råstofloven1.
Det ansøgte projekt indebærer, at råstofindvindingsmængden øges
fra 250.000 m3 årligt til 375.000 m3. Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2a og er dermed underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.
Region Midtjylland har udført en såkaldt screening på baggrund af
den indsendte ansøgning, iht. kriterierne i miljøvurderingslovens bilag
6. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af,
hvorvidt et givent anlæg er miljøvurderingspligtigt.
Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering
ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet (se bilag
1).
Region Midtjylland afgør på baggrund af overstående, at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering forud for afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 21.
Begrundelse for afgørelsen
Screeningen af det ansøgte viser, at projektet kan give anledning til
følgende miljøpåvirkninger:
 støvgener
 støjgener
 påvirkning af fortidsminder

Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25/06/2020
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Region Midtjylland vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til væsentlige støv- og støjgener, hverken isoleret set eller i
kombination med den igangværende råstofindvinding, da støj og
støv begrænses med vilkår i den gældende råstoftilladelse, da overkørsel sker til ret trafikeret vej og da det ansøgte projekt kan gennemføres med de i forvejen anvendte maskiner. Der er ikke kendskab til registrerede fortidsminder på det ansøgte areal. Ud fra landskabets form og kendskabet til mange fortidsminder i nærområdet er
der stor sandsynlighed for at der på dette areal kan være væsentlige
fortidsminder. Hvis der findes fortidsminder under indvindingen, skal
arbejdet indstilles og museet kontaktes. Det forventes derfor at påvirkningen af arkæologiske værdier ikke er væsentlig. Region
Midtjylland vurderer, at da projektet skal indstilles hvis man støder
på fortidsminder under råstofgravningen vil der ikke ske uhensigtmæssig påvirkning af fortidsminder.
På baggrund af ovenstående har Region Midtjylland vurderet, at de
potentielle miljøpåvirkninger hverken er væsentlige individuelt eller
samlet, og at projektet dermed ikke er underlagt miljøvurderingspligt.
Projektbeskrivelse
Det ansøgte projekt indebærer en forøgelse af indvindingsmængden.
Der er 20. december 2019 givet tilladelse til en indvinding af
250.000 m3 sand, grus og sten årligt. På grund af øget efterspørgsel
ønsker indvinder at have mulighed for at kunne indvinde op til
375.000 m3 sand, grus og sten årligt.
Der vil være en øget trafik af lastbiler. Lastbiler kører til og fra råstofgraven via en kort grusvej, hvor der er etableret sikker gangpassage. Fra grusvejen er der overkørsel til Nørre Snede Vej, som er en
ret trafikeret vej.
Efter afsluttet råstofindvinding vil arealet blive efterbehandlet til natur og sø.
Høring over udkast til afgørelse
Region Midtjylland har i forbindelse med screeningen haft det ansøgte
projekt samt regionens udkast til screeningsafgørelse i høring ved
berørte myndigheder og sagens parter i perioden 8. marts til 6. april
2021.
Oplysninger fra høringen fremgår af screeningsskemaet.
Region Midtjyllands særlige vurderinger og begrundelse fremgår ligeledes af screeningsskemaet.
Offentliggørelse og klagevejledning
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Afgørelsen vil blive offentliggjort den 19. april 2021 på Region
Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så
vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
offentliggjort.
Klagefristen for denne afgørelse er dermed den 17. maj 2021.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
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I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region
Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender
Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den
uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for
at bruge klageportalen.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er
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 ikke opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede:
 Miljø- og Fødevareministeren
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål
har beskyttelse 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.
Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen

Bilag
Region Midtjyllands screeningsskema

Orientering
Afgørelsen inkl. bilag er dags dato sendt til følgende:
















Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Skat, Kontrolafdelingen, myndighed@skat.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Nord,
trnord@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnhedensted-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet regionalafdeling v/ Anni Jhl Jørgensen, ajj7600@webspeed.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland, v/formand Conny
Brokholm, cb@dof-sydostjylland.dk
Danmarks Sportsfiskerforening, post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk
Hedensted Kommune, miljø@hedensted.dk
Dansk Industri, di@di.dk
Boring Højskolegård A/S, nabo mod øst,
larschristensen@gmail.dk

Derudover orienteres parterne:
Nørre Snedevej 106, 106A og 110
Fæbækvej 53, 55, 57 og 59
Jydevej 2

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
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