
 

 
 
 
TØRRING AUTOLAGER APS 
Torvegade 35 
7160 Tørring 
 
 
 
 
 
 
                12. januar 2023 
 
Afgørelse om at aktiviteterne på virksomheden ikke skal gennemgå en miljøvur-
dering 

Hedensted Kommune har den 5. oktober 2020, via Poul Jørgensen, Nørskov MiljøTeknik 
ApS, modtaget jeres VVM-ansøgning i forbindelse med udvidelse af virksomheden i form 
af ny oplagsplads til miljøbehandlede biler på del af matr. nr. 9dm, Stovgård Hdg., Tør-
ring.  
Da virksomhedens aktiviteter ikke tidligere er VVM-screenet, dækker denne afgørelse 
både den eksisterende virksomhed og udvidelsen. 
 

Kommunens afgørelse 
 
På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at aktiviteterne på 
virksomheden ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal 
gennemgå en miljøvurdering (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 
 

Tørring Autolager er en eksisterende virksomhed. Virksomheden har aktiviteter på Torve-
gade 27, 29, 31, 35, 37 og 37A 7160 Tørring. 

Virksomheden ønsker at udvide mulighederne for at oplagre miljøbehandlede biler og har 
i 2016 fået tilladelse til at oplagre miljøbehandlede biler på en del af matr. nr. 9 dm, som 
ligger i forlængelse af/nord for den eksisterende oplagsplads på Torvegade 35 og 37. Ef-
ter udvidelsen vil der være plads til at oplagre i alt 1100 miljøbehandlede biler på virk-
somheden. 

Virksomheden oplagrer desuden op til 80 udtjente biler til miljøbehandling på modtage-
pladsen af beton, som ligger på Torvegade 27 og optil i alt 120 biler til salg/eksport på 
grusplads på henholdsvis Torvegade 27 og Torvegade 37A. 

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM) 
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Virksomheden er omfattet af listepunkt K 209 ”Autoophug(Autogenbrug) i godkendelses-
bekendtgørelsen2. Hedensted Kommune har vurderet, at den eksisterende miljøgodken-
delse af 7. januar 1998 ikke længere er tidssvarende, hvorfor godkendelsen revideres 
samtidig med miljøgodkendelsen af det nye område til oplag af miljøbehandlede biler. 
 
Projektet er screenet jf. punkterne i lovens bilag 6, da det er omfattet af lovens bilag 2, 
nr. 11e) ”Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning). 
 
Der er ikke andre virksomheder i nærheden, som er godkendt til autoophug. 
 

Vurdering 
 
Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets 
placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet, at aktiviteterne på virk-
somheden ikke giver anledning til en væsentligt påvirkning af miljøet. 
 
Begrundelse 
 
Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. 

Området som virksomheden bliver udvidet med, grænser op mod enge som er beskyttet 
efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Natura2000 område N77 Uldum Kær, Tørring Kær og 
Ølholm Kær ligger ca. 660 meter øst for.  

Der skal jf. habitatbekendtgørelsen foretages en vurdering af om projektet kan påvirke 
Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 

Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegnings-
grundlag i Natura 2000-området, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 
2000 området er udpeget for at beskytte. 

Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV, faglig rapport nr. 635 fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag 
IV-arter. Det drejer sig om strandtudse, stor vandsalamander, markfirben, spidssnudet 
frø, odder og en række flagermus. 

Hedensted Kommune vurderer, at de nævnte arter ikke vil blive påvirket af det ansøgte. 
Hedensted Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte hverken vil indskrænke eller 
forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området. 
 

Umiddelbart vest for den nye oplagsplads ligger der en bolig. Det vurderes, at støj fra 
den nye oplagsplads ikke giver anledning til væsentlig støj, idet der hovedsageligt er tale 
om oplag. 
 
I den reviderede miljøgodkendelse stilles de relevante standardvilkår til begrænsning af 
gener til omgivelserne. 
 
Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det 
omgivende miljø, både med hensyn til forurening, beskyttede og fredede området samt 
menneskers sundhed. 
 
 
 
 

                                           
2 Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed. 
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Offentliggørelse 
 
Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk un-
der Offentliggørelser/VVM afgørelser den 12. januar 2023. 
 

Klagevejledning 
 
Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen 
på hjemmesiden. 
 
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 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rudi Pia Frederiksen 
ingeniør 
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Klagevejledning                   Bilag 1 
 
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 www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger 
efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Heden-
sted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har god-
kendt 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 http://www.kpo.naevneneshus.dk 
 
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 Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På http://www.kpo.naevneneshus.dk kan klager finde information om, 
hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” 
samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
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. 
 


