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Colas Danmark A/S har søgt om tilladelse til råstofindvinding på ca.
13 ha på matr.nr. 1v Hvirring By, Hvirring i tilknytning til
eksisterende grusgrav (matr. nr. 6b Hvirring By, Hvirring).
Der er i dag tilladelse til en årlig råstofindvinding på 250.000 m3 pr.
år på ca. 22ha på matr.nr. 6b Hvirring By, Hvirring. Udkørsel sker i
dag til Nørre Snedevej, samme udkørsel vil blive anvendt fremover.
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens1 bestemmelser om
udarbejdelse af en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet
(VVM), idet projektet er opført på lovens bilag 1, punkt 19
"Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25
hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar".
Region Midtjylland har derfor indledt en miljøvurderingsproces.
Se mere om miljøvurderingsprocessen i bilag 3.
Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet
under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at
påvirke miljøet væsentligt. Colas Danmark A/S, herefter betegnet
"bygherren", skal som led i miljøvurderingen fremlægge en
miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med
miljøkonsekvensrapporten er at give det bedst mulige grundlag for
såvel den offentlige debat, som berørte myndigheders og regionens
vurdering af projektet samt beslutning om der skal gives tilladelse til
projektet.
Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og beskrivelser,
som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af Region
Midtjylland i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til bygherren.
Regionens afgrænsning af rapportens indhold sker bl.a. ud fra
oplysninger, som bygherren indleverer sammen med
ansøgningsmaterialet, regionens kendskab til miljøforhold og
miljøpåvirkninger og de svar, som regionen modtager i forbindelse
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med denne høring af berørte myndigheder og offentligheden, jf.
lovens § 35, stk. 1, punkt 2.
Formålet med høringen
Formålet med denne høring er at inddrage parter i sagen,
offentligheden og berørte myndigheder i at få beskrevet, hvad
bygherren skal undersøge og/eller redegøre for i
miljøkonsekvensrapporten. Parter i sagen er dem, som af den ene
eller anden årsag bliver særligt berørt af projektet. Offentligheden er
beboere i nærområdet og foreninger, der varetager natur- og
miljøinteresser. Berørte myndigheder er de myndigheder, som skal
give en tilladelse for at projektet kan realiseres.
For at give offentligheden og berørte myndigheder forudsætninger for
at komme med forslag til afgrænsningen af den kommende
miljøkonsekvensrapport, er dette høringsbrev vedlagt
ansøgningsmateriale, oversigtskort og Region Midtjyllands udkast til
afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.
Regionens udkast til afgrænsning indeholder en kort beskrivelse af
projektet og de miljøpåvirkninger, som forventes belyst i
miljøkonsekvensrapporten.
I høringsfasen kan alle med interesse i projektet stille spørgsmål og
komme med idéer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i
det videre arbejde med miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker
til miljøpåvirkninger, der skal sættes fokus på, eller hvis der er
særlige forhold i området, som bør belyses eller tages hensyn til.
Denne første høringsfase holdes på et tidligt tidspunkt i
projektforløbet, hvor bygherren endnu ikke har planlagt alle
detaljerne.
Hvad gør Region Midtjylland for at inddrage offentligheden i
processen
Denne høring offentliggøres på regionens hjemmeside:
https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-ogbaredygtig-udvikling/rastoffer/rastofindvinding/
Endvidere sendes høringsbrevet til berørte myndigheder, parter i
sagen og til foreninger som varetager natur og miljøinteresser.
Hvor lang tid er der til at lave et høringssvar?
Høringsfristen er fastsat til den 9. februar 2021 for offentligheden.
Hvor skal et høringssvar sendes hen?
Høringssvar skal sendes som mail til:
raastoffer@ru.rm.dk
Spørgsmål om miljøvurderingen og ansøgningen kan stilles til:
Annemarie D. Karlsen 7841 1925
eller mail: raastoffer@ru.rm.dk.
Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
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Bilag
Bilag 1: Udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold
Bilag 2: Ansøgningsmaterialet fra Colas Danmark A/S, modtaget af
regionen d. 22. september 2020
Bilag 3: Miljøvurderingsprocessen

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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