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8700 Horsens

Tilladelse til øget indvindingsmængde, matr.nr. 6b Hvirring
By, Hvirring
Colas Danmark A/S har den 28. oktober 2020 søgt om en øget
indvindingsmængde, fra 250.000 m3 til 375.000 m3 sand, grus og
sten på matr.nr. 6b Hvirring By, Hvirring.
Ansøgningen skyldes en større efterspørgsel på sand, grus og sten
end da råstofindvindingstilladelsen blev givet i december 2019.
Region Midtjylland meddeler hermed følgende ændringer til
råstoftilladelsen af 20. december 2019:
"På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i
råstofloven, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig
indvinding af 375.000 m3 sand, grus og sten.
Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som
beskrevet under afsnit C.1."
Tilladelsen gives på samme vilkår som den oprindelige tilladelse. Den
stillede garanti fortsætter også uændret.
Tilladelsen er givet efter råstoflovens1 § 7, stk. 1.
Gyldighed og tilbagekaldelse
Den fastsatte ændring er ikke gyldig før klagefristen er
udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og
den øgede indvindingsmængde vil ikke kunne foretages før
en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagenævnet bestemmer
andet.
Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i
råstoflovens § 11.

1

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

Dato 19-04-2021
Sagsbehandler Annemarie Dalsgaard
Karlsen
Raastoffer@ru.rm.dk
Tel. +4578411925
Sagsnr. 1-50-71-15-19

Side 1

Miljøvurderingsloven2
Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på
miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2a, og er derfor underlagt lovens
bestemmelser om screening af projektets virkning på miljøet.
Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland
truffet en screeningsafgørelse under hensyntagen til kriterierne i
bekendtgørelsens bilag 6. I screeningsafgørelsen har Region
Midtjylland vurderet, at projektændringen ikke vil påvirke miljøet
væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om miljøvurdering.
Screeningsafgørelsen er vedlagt.
Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen3
Region Midtjylland har vurderet, at den øgede indvindingsmængde
ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og
finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere
konsekvensvurdering for råstofindvindingens virkning på Natura
2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2.
Vandplanlægningen, jf. indsatsbekendtgørelsens4 § 8
Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge
indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det
ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for
overfladevandområder og grundvandsforekomster.
Regionsrådet kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis
afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af
overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke
hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.
Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en
forringelse af tilstanden for overfladevandområder og
grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte
miljømål for forekomsterne.
Høring
Udkast til afgørelse om vilkårsændring har været i høring hos
Hedensted Kommune og sagens parter i perioden d. 16. marts -13.
april 2021.

LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter
4 BEK nr. 449 af 11/04/2019 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer
for vandområdedistrikter
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Hedensted Kommune har d. 7 april 2021 indsendt høringssvar.
Kommunen har bemærket, at Vejafdelingen er opmærksom på, at
den øgede trafik, kan komme til, at belaste de mindre veje i området
og der henstilles til, at de primære veje benyttes. Altså ved kørsel
øst/vest benyttes Nr. Snedevej og ved kørsel nord/syd benyttes
Skanderborgvej.
Offentliggørelse og klage
Tilladelsen til øget indvindingsmængde vil blive offentliggjort 19. april
2021 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens § 13.
Klagen skal indgives inden 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.
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. Se betingelserne for at blive fritaget her.
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 jf. råstoflovens § 16, stk. 8 opsættende virkning for
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet.
Klageberettigede:


Adressaten for afgørelsen.



Offentlige myndigheder.



En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om
nationalparker
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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.

Bilag:
A. Råstoftilladelse af 20. december 2019
B. Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Kopi af afgørelsen er sendt til:
















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 Juhl 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
Febækvej 53, 55, 57 og 59
Jydevej 2
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Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen

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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