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Afgørelse om at anvendelse af slagge under en plansilo, ikke skal gennemgå en 
miljøvurdering 

 
Hedensted Kommune har den 1. april 2022 modtaget jeres VVM-ansøgning i forbindelse 
med udlægning af slagge som bundsikring under en 1250 m² plansilo på matr. nr. 14 
Rask Hovedgård, Hvirring beliggende Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle. 
 

Kommunens afgørelse 
 
På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvur-
dering (VVM). 
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af kon-
krete projekter (VVM)1. 
 
Denne afgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 
gennemgå en VVM-proces, før der meddeles miljøgodkendelse til projektet. 
 

Sagens oplysninger 
 
I forbindelse med etableringen af en 1250 m² plansilo på ejendommen Enggårdsvej 8, 
8763 Rask Mølle er der søgt om anvendelse af kategori 3 slagge fra affaldsforbrændings-
anlæg til bundsikring under plansiloen.  
Ejendommen anvendes til malkekvægsproduktion, og er reguleret af ”Miljøtilladelse til 
malkekvægsproduktionen Mariendal Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle”, dateret 16. april 
2019. Der er søgt om at udlægge slagge i en lagtykkelse på 1 m svarende til en samlet 
udlægning på 2250 ton. Slaggen dækkes med 100 mm asfalt som tæt belægning. Der er 
ikke dræn i jorden på den påtænkte placering af plansiloen, og der etableres heller ikke 
dræn i forbindelse med udlægningen af slaggen. 
 
Slaggen tilkøres løbende og udlægges på dens endelige placering med det samme. 
Projektet forventes påbegyndt umiddelbart efter meddelelse af miljøgodkendelse og af-
sluttet 8 uger efter påbegyndelse. 
 
Slaggen udlægges på matr. nr. 14 Rask Hovedgård, Hvirring beliggende Enggårdsvej 8, 
8763 Rask Mølle 
 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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Projektet er screenet jf. punkterne i lovens bilag 6, da det er omfattet af lovens bilag 2, 
nr. 11b) ” Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).” 
 

Vurdering 
 
Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets 
placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet, at projektet ikke giver an-
ledning til en væsentligt påvirkning af miljøet. 
 
Begrundelse 
 
Udlægning af slagge skal miljøgodkendes i henhold til miljøbeskyttelseslovens2 § 33, idet 
aktiviteten er omfattet af bilag 2 pkt. K206 i godkendelsesbekendtgørelsen3. Der er ikke 
standardvilkår til denne aktivitet. Det vurderes, at der er foretaget de nødvendige foran-
staltninger til at hindre støvgener i omgivelserne, idet det er oplyst, at slaggen er befug-
tet.  
 
Plansiloen, ligger imellem 60 og 70 meter fra to vandløb. Mod nord Knarre Bæk, der et § 
3 beskyttet vandløb, og mod syd af et rørlagt vandløb.  
Slaggen udlægges over højeste grundvandsspejl, og slutafdækkes med 100 mm tæt be-
lægning. Det vurderes derfor, at udlægningen af slagge under plansiloen ikke vil påvirke 
vandløbet negativt, idet der ikke er dræn under projektområdet. 
 
Nærmeste Habitatområde er Natura 2000 område nr. 66, Uldum Kær, Tørring Kær og Øl-
holm Kær samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 44, som ligger ca. 3,5 km sydvest for 
ejendommen. 
 
Hedensted Kommune har ikke registreret særligt beskyttede arter, inklusiv bilag IV arter, 
i umiddelbar nærhed af ejendommen. I en tidligere grusgrav (Honum grusgrav), ca. 1,8 
km øst for ejendommen er registreret en bestand af strandtudser. Ejendommen er belig-
gende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV4 arterne odder, markfirben, spidssnudet 
frø, stor vandsalamander, langøret flagermus, sydflagermus, frynseflagermus og vandfla-
germus 
 
Det vurderes samlet set, at udlægningen af slagge under plansiloen ikke kan medføre en 
væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de 
Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes. Det vurderes desuden at projektet 
ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelses-
område for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de 
plantearter, som er optaget i habitatdirektivets5 bilag IV. 
 
Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det 
omgivende miljø, både med hensyn til forurening, beskyttede og fredede områder samt 
menneskers sundhed. 
 
 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse 
3 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed 
4 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, med senere ændringer, arti-
kel 12. 
5 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) 
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Offentliggørelse 
 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 15. november 2022. 
 
 
Klagevejledning 
 
Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen 
på hjemmesiden. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Susanne Juul Sørensen 
Miljøingeniør 
 
 
 
Kopimodtagere 
 

 Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278 
 Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789 
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-

nr.: 1020864415 
  

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/vvm-afgoerelser-og-hoeringer
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Bilag 1  Klagevejledning 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
 

 Ansøgeren 
 Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord 
 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  
 Klageberettigede foreninger og organisationer. 

 
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på kommunens hjemmeside. Klagefristen er 
fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har 
godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, 
hvor klagefristen udløber. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 
direkte på Nævnenes Hus 
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk  og www.virk.dk  samt på Miljø- og Fødevareklagenæv-
nets hjemmeside. På Nævnenes Hus kan klager finde information om, hvordan man kla-
ger via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefon-
nummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 
  
Gebyret tilbagebetales, hvis  

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge– og 
anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyn-
dighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. 

http://www.hedensted.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/

