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markering

Venlig hilsen
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Tilladelsen til råstofindvinding i perioden 1. 
november 2015 indtil 1. november 2025

A. Afgørelse fra Region Midtjylland.   

A.1. Råstofloven
På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i 
råstofloven1, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til årlig 
indvinding af 100.000 m3 sand, grus og sten på de ca. 4,3 ha der 
fremgår af kort på forsiden.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som 
beskrevet under afsnit Vilkår efter råstofloven

A.2. Planloven – VVM-bestemmelserne
Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-
redegørelse2. 

A.3. Natura 2000 områder
Nærmeste dele af Natura 2000 områderne, Habitatområdet H236 
Bygholm Ådal samt fuglebeskyttelsesområdet F44 Uldum Kær, 
Tørring Kær og Ølholm Kær ligger mere end 4 kilometer væk. 
Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle 
af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der 
ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs 
påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder3.

B. Vilkår for indvindingen

B.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen påbegyndes

1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens 
påbegyndelse.
 
2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette 
Horsens Museum om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre 

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (med 
senere ændringer), § 7, stk. 1 og § 8.
2 Jf. Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning
3 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 
og 8.
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andet er aftalt med museet.

3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse 

med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region 

Midtjylland.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet 

af ansøger og vedlagt ansøgningsskemaet, dateret 19. februar 2014.

4. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og 
efterbehandlingsplan, hvis Region Midtjylland senere i 
indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver 
det. 

5. Der skal stilles garanti på 825.000kr.for opfyldelse af vilkårene 
om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes.
Sikkerhedsstillelsen skal ikke være en tidsbegrænset nominel 
økonomisk sikkerhed.
Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt 
forudsætningerne for beregningen ændres. Er dele af arealet ikke 
inddraget eller allerede efterbehandlet kan beløbet nedreguleres 
forholdsmæssigt.

Drift

6. Gravemaskiner og oparbejdningsanlæg må kun være i drift: 
- mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00, dog ikke helligdage.
- lørdag 7.00-12.00, dog ikke helligdage.

7. Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor 
virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet: 
- mandag til fredag kl. 06.00– 17.00, dog ikke helligdage 
- lørdag kl. 07.00– 12.00, dog ikke helligdage.

8. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være 
afspærret med aflåst bom eller tilsvarende. 

Støj

9. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende 
maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det 
energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, Lr) må 
ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende 
værdier:
- mandag til fredag kl. 7.00 - 17.00: 55 dB(A) 
- mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00: 40 dB(A) 
- lørdag kl. 07.00 - 14.00: 45 dB(A)
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Udenfor disse tidsrum må virksomhedens drift ikke give anledning til 
støjpåvirkning i omgivelserne.

10.Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre 
støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region 
Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. 
Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan 
kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er 
ændrede - træffes af Region Midtjylland.
Ønskes stærkt støjende anlæg, såsom sorteranlæg, placeret 
nærmere end 150 meter fra beboelsesejendomme, skal der dog 
forudgående, eller umiddelbart i forlængelse af idriftsætning 
fremsendes støjmåling/støjberegning der dokumenterer at 
støjgrænsen i vilkår 9 overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i 
Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra 
virksomheder), nr. 5 1993 (Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra 
virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i 
fuld drift. 
Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen 
akkrediteret firma.

11.Støjende anlæg kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at 
ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan 
for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, 
opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de 
nærliggende beboelseshuse.

Støv

12.Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige 
ulemper i form af støv. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af 
støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og 
produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under 
hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

Graveafstande og begrænsninger

13.Muld og overjord skal henlægges i adskilte depoter i nærheden af 
indvindingsarealet således de kan bruges til efterbehandling til 
ekstensiv jordbrugsmæssig drift.

14.Ved senere gravning på naboarealer kan myndigheden kræve 
skelgennemgravning. 

15.Der må ikke graves nærmere end 3 meter til naboskel og vej, og 
herfra i en hældning på 1:2. 
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16.Gravningen skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede 
bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der 
ikke graves under en flade der har anlæg 1:2.

17.Der må ikke graves under grundvandsspejl.

Arkæologi 

18. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med 
råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående 
standses og anmeldelse foretages til Horsens Museum, e-mail: 
horsensmuseum@horsens.dk.

Bevaring af geologiske profiler

19.Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens 
periferi, kan Region Midtjylland forlange disse profiler bevaret af 
undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

20.Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, 
olietromler m.v. skal anbringes i aflåselige lukkede containere, 
bygninger eller lignende, med en indbygget sump, som skal kunne 
rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter, 
eller have kontrolleret afledning. Region Midtjylland kan til enhver tid 
kræve omplacering såfremt placeringen vurderes at indebære en 
væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand.

21. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation 
og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer.

22.Olietankbekendtgørelsen og øvrige krav i tankenes 
typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden 
inspektion, skal til enhver tid være overholdt. Dokumentation herfor 
skal på forlangende fremvises.

23.Mobile ADR-godkendte IBC-tanke og PUFO-godkendte 
entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt 
maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for 
påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Mobile tanke skal 
senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet. 

24.Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det 
samme, og håndteres som forurenet jord.

25.Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, 
f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan 
indebære risiko for forurening af jord og grundvand.
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Affaldshåndtering

26. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller 
varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt 
henkastet affald straks fjernes.

27.Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald 
skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmel-
se med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Efterbehandling

28.Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 
år efter indvindingens ophør.
 
29.Der skal efterbehandles til ekstensiv jordbrugsmæssig drift i 
overensstemmelse med en efterbehandlingsplan der er godkendt af 
Region Midtjylland.

30.Der må ikke anvendes gødning eller pesticider på det 
efterbehandlede areal.

31.Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre 
grænse, typisk et skel, stendige eller anden afgrænsning, være 
mindst 3 m.

32.Mod naboejendommene skal der udføres blivende 
periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på ca. 1:3  
varierende mellem 1:2 og 1:4.

33.Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder 
eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, 
redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter 
indvindingens ophør.

C. Generelle bestemmelser

Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis 
der indkommer en klage får ansøger besked og gravningen må ikke 
startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre 
klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, 
at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.
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Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af 
grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i 
råstoflovens § 11.

Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på 
ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene.  
Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 
6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens 
ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når 
tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og 
efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og 
godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved 
godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager 
besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og 
vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til 
offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og 
politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved 
eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give 
myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. 
råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, 
medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland 
kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden 
for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en 
ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er 
nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om 
at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. 
råstoflovens § 33.
Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at 
foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der 
indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og 
rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og 
mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om 
anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning 
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der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender 
indberetningen til Danmarks Statistik.

Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter m.v.4, 
fremgår det, at i perioden:

- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges

En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen.
Disse ”Bilag IV arter” er beskyttede overalt hvor de forekommer. 
Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder 
sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor 
flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder.
Aktiviteter, som kan forringe arternes ynglelokalitet eller levested, 
må ikke iværksættes.
Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV–arter kan det 
medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke 
lovligt kan udføres uden særlige hensyn.
Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse 
med råstofgrave:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Småflagermus
- Markfirben
- Strandtudse

Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arterne.

Hedensted Kommune oplyser at der indenfor 1 kilometers afstand 
findes strandtudser.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning 
m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver 
indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette 
tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal 
dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en 
underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er 
bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med 
at man overtager alle forpligtigelser.
Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med 
dokumentation for at denne er indforstået med indvinder skiftet. 
Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland 

4 Bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013.
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kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt 
til godkendelse.

Ændringer af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage 
ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt 
måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens 
formålsbestemmelser.
Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens 
egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.
Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog 
kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i 
forhold til grundlaget for denne afgørelse.
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D. Grundlag for tilladelsen

D.1. Ansøgningens indhold

 Ansøgningsskema modtaget af Hedensted Kommune 13. juni 
2014. Sagen blev overdraget til Region Midtjylland den 1. juli 
2014.

 Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 8h Hvirring By, 
Hvirring, Nr. Snedevej 98, Hedensted Kommune.

 Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde 
Hvirring, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, og er 
reserveret til indvinding af sand, grus og sten.

 Det ansøgte indvindingsareal udgør ca 4,3 ha af ejendommen, og 
er vist ovenfor.

 Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 100.000 
m3 sand, grus og sten , der graves ikke under grundvandsspejlet.

 Udkørsel sker til Nr. Snedevej – der foreligger dispensation.
 Der søges om tilladelse til indvinding i 10 år med påbegyndelse 

hurtigst muligt.  
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 Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i 
forbindelse med indvindingen: 
1. læssemaskine
2. sorteringsanlæg (mobilt)

 Det oplyses at der ikke vil foregå knusning i området .
 Der søges ikke om indvinding af vand.
 Det forventede forbrug af drivmidler er angivet til 60.000 liter 

diesel pr. år. Oplyst at der tankes uden for graven.
 Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til kl. 6-17 mandag til 

fredag og lørdage fra kl. 7-14.
 Forventet støjniveau i dBA ved nærmeste bolig er ukendt for 

ansøger. Anlæg er placeret i bunden af den eksisterende grusgrav.
 Der planlægges støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding i 

tørre perioder, omkring anlægget og på adgangsveje n til området. 
 Affald vil blive håndteret i overensstemmelse med Hedensted 

Kommunes forskrifter. Mængde og sammensætning er ikke oplyst. 
 Det oplyses, at der er 1 boring indenfor 300 meter, på matr. nr. 8h 

Hvirring By, Hvirring.
 Tingbogsattest af 5. maj 2015
 Råstofmaterialerne tilstedeværelse og kvalitet er ikke 

dokumenteret. Forekomst kendes dog fra nuværende 
graveområde. 

 Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad eksisterende 
vej med overkørsel til Nørre Snedevej.

 Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrugsformål. 
 Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 19. februar 

2014, udarbejdet af ansøger).
 3 kortbilag vedlagt ansøgning; 2 viser efterbehandlet, åben og 

ansøgt graveområde heraf er der angivet målestok på det ene 
1:6027. 1 kort viser grave- og reetableringsretning, ukendt 
målestok.

 VVM-anmeldelse af 19. februar 2014 

D.2. Udtalelser

Horsens Museum

”Hermed Horsens Museums bemærkninger til råstofindvinding på 
matrikel 8h Hvirring By, Hvirring jf. Råstoflovens §3.

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har 
følgende bemærkninger:

Overordnet kan siges, at indvindingsområdet ligger midt i et bælte af 
nu overpløjede gravhøje, se illustration nedenfor: 
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På selve arealet ligger de overpløjede høje sb 160304-4 og sb 
160304-163. På den Nordlige del af matrikel 8h er ligeledes 
registreret en høj, sb 160304-162. Dette område er på trods af Vejle 
Museums udtalelse beklageligvis ikke blevet arkæologisk 
forundersøgt, hvorved et væsentligt fortidsminde formentlig gået 
tabt. Se illustration nedenfor.
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Horsens Museum anbefaler meget, at der foretages en arkæologisk 
forundersøgelse af arealet inden råstofindvinding for at få afklaret, 
hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på arealet, her i 
særdeleshed spor efter højene og disses gravanlæggelser samt 
højrelaterede aktiviteter i det omkringliggende område.

Horsens Museum anbefaler, at der i tilladelsen indskrives som vilkår, 
at museet som minimum kontaktes forud for indvinding med henblik 
på at træffe aftale omkring arkæologisk forundersøgelse”.

Museets udtalelser er taget til efterretning og indgår i sagens 
vurdering og vilkårsfastsættelse.

Hedensted Kommune

”Hedensted Kommunes udtalelse 
Natur 
Området er i kommuneplanen (2013) udpeget til Ny natur og 
Naturområde småbiotoper. Retningslinjen siger bl.a. at: 

”Med henblik på at skabe nye naturområder, der kan fungere som 
forbindelse mellem ekst. naturområder i agerlandet, skal der 
udlægges væsentlige arealer til ny natur i råstofgrave uden 
tilførsel af muld.” 

Det uddybes i redegørelsen med: 
”I forbindelse med efterbehandlingen af færdiggravede råstofgrave 
vil vi arbejde for, at en væsentlig del bliver efterbehandlet til natur 
og rekreative formål. Forud for udarbejdelse af tilladelse til 
råstofindvinding vil vi arbejde for, at der sammen med ansøger og 
arealets ejer lægges en overordnet plan for arealets fremtidige 
anvendelse med henblik på hel eller delvis efterbehandling til natur 
og/eller anden rekreativ anvendelse.” 

Dette skal der tages hensyn til.

Herudover er der fundet bilag IV arter som strandtudse inden for 1 
km afstand. Der er også indenfor et 10x10 km grid, som arealet 
ligger i, fundet odder, markfirben, spidssnudet frø, stor 
vandsalamander, langøret flagermus, sydflagermus, dværgfla-
germus, troldflagermus, vandflagermus, damflagermus og brun 
flagermus, som alle er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 
Levevilkårene for arterne på Habitatdirektivets bilag IV skal 
forbedres, og deres levesteder skal beskyttes både i og uden for de 
internationale naturbeskyttelsesområder. Der er ikke kendskab til de 
specifikke arter i det pågældende område, men der er et stort 
potentiale for flere af arternes levesteder. 
På nedenstående kort er markeret de to steder (rød stjerne) hvor der 
afgræsses for strandtudsen, og hvor den er fundet. Hedensted 
Kommunen har lavet græsningsaftaler med lodsejerne her. 
Strandtudsen foretrækker græssede arealer med en vis dynamik, så 
den kan grave sig ned og fouragere på de åbne arealer. Tilgroning 
eller oppløjning forhindrer dette.
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Unge strandtudsehanner kan vandre lidt over en kilometer, og 
tiltrække hunner, det er netop afstanden fra matr. 8h til de 
afgræssede strandtudselokaliteter. Derfor vil det være et forbedrende 
tiltag, at tænke i forbindelsesveje til de to omtalte områder, men 
også til det nordfor-liggende område (matr. 14a Hvirring By, 
Hvirring), hvor der er etableret tudseskrab og urørte arealer, netop 
for at tiltrække strandtudsen. Overgangen mellem det nye og det 
gamle graveområde bør ved efterbehandlingen etableres på en sådan 
måde, at de hænger naturligt sammen, af hensyn til både 
strandtudse og landskabet. 
Hedensted Kommune foreslår, at matr. 8h af hensyn til strandtudsens 
udbredelse og til kommuneplanens retningslinjer for Ny natur, bruges 
som græsmark efterfølgende, med ekstensiv drift (ingen gødning 
eller sprøjtemidler) og afgræsning. Evt. etablering af flere tudseskrab 
(lavvandede temporære søer). 
Der er ca. 4 km til nærmeste Natura 2000 område, nr. 236 Bygholm 
Ådal bestående af Habitatområde H236. Ud fra afstanden og 
projektets karakter vurderer Hedensted Kommune ikke, at der ikke 
vil ske nogen indvirkning på området eller de arter det er udpeget for 
at beskytte. 
Grundvand 
Råstofgravene ved Hvirring er placeret i et OSD-område (område 
med særlig drikkevandsinteresse), hvorfra en lang række vandværker 
i Hedensted, og især Horsens Kommuner indvinder vand. Ingen af 
indvindingsoplandene berører dog i dag det ansøgte graveområde. 
Grundvandsstrømningen er fra NV mod SØ. Det primære 
grundvandsspejl står formentlig i kote 40-45. 
Der er ikke invindingsopland eller andre vandboringer indenfor en 
afstand af 100 meter fra det ansøgte råstofindvindingsområde. På 
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den ansøgte matrikel er der en ubenyttet vandindvindingsboring. 
Boringen ligger i gårdspladsen. 
Da råstofgraven er placeret i OSD, bør der stilles følgende vilkår til 
beskyttelse af grundvandet. 
Vilkår: 

  Efter endt råstofgravning skal området efterbehandles til 
ekstensivt jordbrugsmæssig drift, skov eller naturformål. På 
det efterbehandlede areal må der ikke anvendes gødning og 
pesticider/sprøjtemidler. 

Modtagelse af jord 
Af ansøgningen fremgår, at der søges dispensation til at modtage 
50.000 m3 jord. 
Hedensted Kommune kan ikke bifalde en dispensation fra 
Jordforureningslovens5 § 52, da råstofgraven ligger i OSD-område, 
med nærhed til indvindingsoplande”.

Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har, udover Horsens Museum og Hedensted 
Kommune, været sendt i forhøring til følgende inden udarbejdelse af 
udkast:

Hedensted Spildevand som udtaler ”Hedensted Spildvands 
trykledning på matriklen er beliggende lige nord for Nørre Snedevej 
og vil ikke blive generet af en evt. udnyttelse af råstoffer i det 
skraverede areal. Hedensted Spildevand har derfor ingen 
bemærkninger til tilladelsen”.

Partshøring

Udkast af afgørelsen er udsendt i partshøring til nedenstående:

Grundejer: Jens Kyed Knudsen, Nr. Snedevej 98, 8762 Flemming
Ansøger: Vilh. Bech Dortheasminde A/S, Nørregade 87, 7171 Uldum

E. Region Midtjyllands bemærkninger

E.1. Råstofplan
Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde 
Hvirring, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland.
Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de 
udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det 
derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til 
indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.
Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en 
råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes 
fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette 
eller taler afgørende imod det.
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Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der 
udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter.
Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie – og hvad der 
i øvrigt fremgår af råstoflovens § 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. 
Natura 2000) – skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding.
Råstofgraveområdet er ved udlægget i 2012 miljøvurderet i henhold 
til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der 
ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller 
afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en 
konkret råstofansøgning.

E.2. Kommuneplan
Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan 2013 
Hedensted Kommune. 
De følgende af kommuneplanens retningslinjer er medinddraget som 
grundlag for regionens vægtning efter råstofloven:
 

 OSD
 Sammenhængende landskaber
 Specifik geologisk bevaringsværdi
 Potentiel økologisk forbindelse
 Naturbeskyttelsesområde

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for 
den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling. Der tages særlig 
hensyn til beskyttelse af grundvandet i området, såvel i vilkår for 
driften som ved efterbehandlingen. Region Midtjylland vurderer at 
den valgte efterbehandling søger at understøtte de landskabelige og 
naturmæssige værdier.
 

E.3. Grundvandsforhold
Arealet ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) 
og mindre end 100 m fra Kørup Vandværks indvindingsopland.
Kommunen oplyser at der på den ansøgte matrikel er en ubenyttet 
vandindvindingsboring, denne ligger på gårdspladsen.

Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for 
forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede 
drikkevandinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand 
stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder 
håndtering af olie, kemikalier og affald i driftsperioden og ingen brug 
af gødning og pesticider på efterbehandlede arealer. Samtidig stilles 
der også vilkår om at der efterbehandles til ekstensivt 
jordbrugsmæssig drift med ingen brug af gødning og pesticider.
Der er desuden ansøgt om modtagelse af jord i råstofgraven. Dette 
vil der blive givet afslag på bl.a. med begrundelse i at det vurderes at 
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der ikke er en tilstrækkelig god beskyttelse til at kunne afvise enhver 
påvirkning ved tilførsel af returjord.

E.4. Miljømæssige forhold

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra 
grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra 
Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra virksomheder”, 
områdetype 3 - “Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, 
centerområder”. 
Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-
vægtede lydtryksniveau Lr, bør derfor således ved beboelse i 
nedenstående tidsrum ikke overstige:

      Mandag til fredag
 55 dB(A) i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00, 
 45 dB(A) i tidsrummet fra kl. 18.00 – 22.00
 40 dB(A) i tidsrummet fra kl. 22.00 - 07.00

Lørdag
 55 dB(A) i tidsrummet kl. 07.00 - 14.00.
 45 dB(A) i tidsrummet kl. 14.00 - 22.00.
 40 dB(A) i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00.

Søn- og helligdage
 40 dB(A) hele døgnet.

På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der 
planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 7:00-
18:00 for alle anlæg, dog med mulighed for udlevering og læsning, 
herunder kørsel på virksomhedens område fra kl. 6:00.

E.5. Grave- og efterbehandlingsplan
Grave – og efterbehandlingsplanen skal give et overblik over 
hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt 
hvordan der påtænkes at efterbehandle. 
Grave- og efterbehandlingsplan er kun vejledende, da lokale forhold 
kan betyde at der ikke graves som planlagt.
Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der 
efterbehandles til ekstensiv jordbrugsmæssig drift og der anlægges 
blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på ca. 
1:3. Det tilstræbes at der skabes sammenhæng med allerede 
reetableret område på den nordlige del af matriklen.
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Den fremsendte plan efterlever som udgangspunkt vilkårene i 
nuværende tilladelse.

E.6. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet
Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte VVM-
anmeldelse, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller 
den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er 
VVM-pligtigt.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering 
ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 
Screeningen er vedlagt som bilag. 

Andre forhold

Der er foretaget bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af 
det ansøgte areal. Oplysninger fra ansøgningen, VVM-anmeldelsen og 
Hedensted kommunes sagsbehandling er desuden indgået i 
sagsbehandlingen. 
Der er ud over de ovenfor nævnte, ikke konstateret yderligere forhold 
der giver anledning til særlige bemærkninger eller tillægges 
afgørende vægt i afvejningen efter råstofloven. 

Der er kommenteret på enkelte af forholdene i forbindelse med VVM-
screeningen, se bilag VVM-Screening.

Regionen har ikke kendskab til og det er vurderet, at der på arealet 
ikke findes arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, hvis 
levested eller rasteområde kan ødelægges eller beskadiges ved 
udførelse af det tilladte.

Intern trafik

Den interne trafik, som er det eneste der kan reguleres igennem 
råstofloven, reguleres i henhold til potentielle gener fra støv og støj, 
ved at fastlægge vilkår om driftstider og vilkår om overholdelse og 
fastsættelse af støjgrænser.

E.7. Vejforhold
Der planlægges udkørsel til Nørre Snedevej ad eksisterende 
vejadgang.

E.8. Konklusion
Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i 
øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region 
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Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte 
vilkår.

F. Offentliggørelse og klagevejledning

Regionens afgørelse kan efter Råstoflovens § 13, stk.1, påklages til 
Natur – og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten for 
afgørelsen, offentlige myndigheder, landsdækkende samt lokale 
foreninger og organisationer med væsentlig interesse i afgørelsen, og 
enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen.

Regionens afgørelse efter Planloven om VVM-pligt kan for så vidt 
angår retlige spørgsmål (afgørelsens lovlighed) ligeledes påklages til 
Natur – og Miljøklagenævnet.

Klagefristen for ovennævnte love er 4 uger og regnes fra
annonceringsdatoen på Regionen Midtjyllands hjemmeside, som er 
den 30. november 2015.

En eventuel klage skal indbringes til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klage kan kun indgives via Klageportalen, som er en digital
selvbetjeningsløsning. Adgang til klageportalen findes som et link på
forsiden af www.nmkn.dk. Borgere, virksomheder og organisationer
tilgår Klageportalen via www. borger.dk eller www.virk.dk.
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 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har 
endelig godkendt din klage.
Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 28. december 2015 inden for
ekspeditionstiden. Ansøger vil straks få besked, hvis der indkommer 
klager.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i 
klagen.
Klage i henhold til Råstofloven og Planloven har opsættende virkning 
med mindre klagemyndigheden bestemmer andet, og tilladelsen må 
ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

http://www.nmkn.dk/
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Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 
6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Råstoflovens § 43, stk. 
1.

G. Orientering
Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til:

 Naturstyrelsen, nst@nst.dk
 Horsens museum, horsensmuseum@horsens.dk.
 Skat, myndighed@skat.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dnhedensted-sager@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Friluftsrådet regionalafdeling v/ Anni Juhl Jørgensen, ajj-

7600@webspeed.dk
 Hedensted Kommune, miljo@hedensted.dk
 Grundejer Jens Kyed Knudsen, jens-kyed@mail.dk

H. Bilag
A. VVM-Screening
B. Kortrids i 1:5000

mailto:nst@nst.dk
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