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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 150.000 m³ sand, grus og sten årligt på 15 ha af 
matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens1 § 7 stk. 1, og den er 
betinget af vilkårene på de følgende sider. 
 

Sagens baggrund 

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, 
Randbøl i Vejle Kommune. Det ansøgte areal ligger umiddelbart syd for Springbjergvej og vest for Hærve-
jen. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016.  
 
Indvindingen vil påbegyndes i det sydøstlige hjørne, nærmest Hærvejen, og herefter fortsætte mod vest og 
nord.  
 
Der ansøges om at indvinde råstoffer til kote 60, svarende til ca. 15 meter under terræn. Ansøger har an-
søgt om gravning under grundvandsspejlet på en del af arealet, men har siden trukket denne del af ansøg-
ningen tilbage, da der ikke vurderes at være tilstrækkelige mængder overjord til at efterbehandle uden at 
efterlade en gravesø. Efterbehandling omfattende en sø vil ikke kunne tillades, da det ansøgte graveområ-
de ligger tæt ved Billund Lufthavn. Grundvandsspejlet træffes i området mellem kote 56 og 60. Der er an-
søgt om indvinding af 150.000 m3 sand og grus pr. år. Oparbejdning af råstofferne vil foregå ved tørsorte-
ring, og der søges ikke om tilladelse til vandindvinding. 
 
Arbejdstiden er fra kl. 06.00 til kl. 18.00 mandag til fredag og kl. 07.00 til 14.00 lørdage. 
 
Til- og frakørsel planlægges fra Hærvejen i det sydøstlige hjørne af graveområdet.  
 
Arealet planlægges efterbehandlet til natur med bevoksning af løvtræer og et skråningsanlæg på 1:5. 
 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen er Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl ejer af matr. nr. 10a Frederiks-
håb, Randbøl. 
 

Før tilladelsen tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og 
indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: 
 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virk-
ning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. 

                                                           
1
 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer med senere ændringer 
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 Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveom-
rådet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstof-
indvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. 

 Indvindingsområdet skal afgrænses tydeligt og holdbart, fx med pæle i en betonring   

 Adgangsvej. Der skal foreligge en tilladelse til etablering af ny adgangsvej til graveområdet på matr. 
nr. 10a Frederikshåb fra vejmyndigheden, Vejle Kommune. 

 
Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne 
tilladelse skal indhentes separat. 
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Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

Drift 

1. Tilladelsen er gældende indtil 1. maj 2028, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er 
færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 
2. Der må årligt indvindes 150.000 m3 sand, grus og sten. 

3. Råstofgravens driftstider er: 
a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg:  

Mandag til fredag kl. 07.00 til kl. 17.00 
Lørdage   kl. 07.00 til kl. 14.00 

 
b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet: 

Mandag til fredag kl. 06.00 til kl. 18.00 
Lørdage   kl. 07.00 til kl. 14.00 

 
c. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle åbningstider. 

Dette må kun ske med forudgående accept fra Region Syddanmark.  
 

4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen an-
givne maskiner; 1 stk. gummiged og 1 stk. sorteranlæg. Afvigelser herfra kan kun ske efter aftale 
med Region Syddanmark. 

5. Etableringen af støjvolde mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på 14 dage. 
Naboerne informeres om denne etablering mindst 1 uge forinden. 

6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ik-
ke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 17.00 55 dB (A) 

Mandag – fredag 
06.00 – 07.00 
17.00 – 18.00 

40 dB (A) 

Lørdag 07.00 – 14.00 45 dB (A) 

Andre tidspunkter Lukket Lukket 

 
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregnin-
ger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virk-
somheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – eks-
tern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, 
som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
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Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 
dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  
 
Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksom-
heden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 
 
Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på råstof-
gravens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkrævet. 

 
7. Der må ikke opstå støvgener uden for råstofgravens areal. Konstateres støvgener, der kan henføres 

til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne. Støvende ma-

terialelagre, pladser, veje mv. skal efter behov oversprøjtes med vand. Dette er også gældende for 

tilkørselsvejen. 

8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre 

materialer. 

9. Levende hegn og bevoksning langs Springbjergvej og Hærvejen samt langs matriklerne 10k, 10e, 

10d og 2f Frederikshåb, Randbøl skal opretholdes i hele driftsperioden. 

10. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne 

med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. 

11. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 4 ha. Der skal ske en løbende efterbehandling af 
afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områ-
der, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog undtaget områder, som an-
vendes til interne veje, lager og produktionsanlæg. 

12. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. 
Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 

13. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 

 

14. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid gældende 

grave- og efterbehandlingsplan. 
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Afstandskrav og jordvolde 

15. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region 

Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. 

Det kan f.eks. ske med betonringe. 

 

16. Der skal etableres jordvolde for at mindske støjgener fra råstofgraven, jf. graveplanen i bilag 2. 
 

a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller naboskel, jf. figur 1. 

b. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra levende hegn og bevoksning 

langs Springbjergvej og Hærvejen samt langs matriklerne 10k, 10e, 10d og 2f Frederikshåb, 

Randbøl. 

c. Jordvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning, jf. figur 1. 

d. Jordvoldene skal have en højde på ca. 3-4 meter. 

e. Jordvolden skal være etableret før der graves inden for en afstand af 200 m fra beboelser-

ne langs Springbjergvej og Hærvejen.  

f. Jordvoldene skal blive liggende i hele resten af indvindingsperioden, og jordvoldene må ik-

ke fjernes uden accept fra Region Syddanmark. 
 

 

Figur 1 Principskitse for etablering af jordvold 

 

17. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn. Der må efter de 3 

meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 

18. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel. Der må efter de 3 meter ikke graves 

under et skråningsanlæg på 1:2 jf. figur 2. 
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Figur 2 Principskitse for gravning med anlæg 1:2 nær vej, hvor vejmyndigheden ikke har meddelt di-
spensation for de generelle afstandskrav 

 

19. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 25 meter 

ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 

 

20. Graves der stejlere end vilkår 17 og 19 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden, jf. figur 3. 

 

 
Figur 3 Principskitse for gravning nær skel/vej, hvis der graves stejlere end vilkår 17 og 19. 

 

21. Tilladt maksimal gravedybde på matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl er 15 meter under terræn, 

svarende til kote 60 DVR90, under forudsætning af, at skråningsanlæg ikke overskrides og, at der 

ikke graves under grundvandsspejlet.  
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Vej og trafik 

22. Indkørsel til råstofgraven må kun ske jf. en gældende overkørselstilladelse fra Vejle Kommune. 

 

23. Adgangsvej til graveområdet skal udføres som angivet i en gældende overkørselstilladelse fra Vejle 

Kommune inden råstofindvindingen påbegyndes.  
 

24. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejene ud på 

offentlig vej. 

 

25. Adgangsvejen skal renholdes. 

 

26. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. 

 

Forureningsforebyggelse 

27. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra 

maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse el-

ler beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

28. Der må ikke udspredes kemiske midler som f.eks. støvdæmpende midler, plantegift eller vejsalt i 

graveområdet. 

 

29. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til gældende regler. 

 

30. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende 

maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal her finde sted på 

et godkendt, befæstet areal eller på miljømåtter efter godkendelse af regionen. Det samme gælder 

så vidt muligt for service og reparation. 

 

31. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, 

der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning 

skal foregå under konstant tilsyn. 

 

32. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 

 

33. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt 

uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af 

jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til 

kommunen. 
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34. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Vejle Kommunes til enhver tid gældende regulativ for af-

fald. 

 

35. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grus-

graven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning. 

 

36. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 

Efterbehandlingsvilkår 

37. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle ændringer i 

efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

38. Efterbehandlingsarbejdet skal foretages løbende, således at der maksimalt er 4 ha åbent graveare-

al. 

 

39. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan 

kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbe-

handlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og 

godkendt af Region Syddanmark. 

 

40. Indvindingsområdet skal efterbehandles til natur. 
 

41. Følgende krav til skrænthældning skal være overholdt efter udførelse af efterbehandling: 
 

a. Skråninger må ikke være stejlere end et skråningsanlæg på 1:5. 

 

42. Der må fremover ikke gødskes eller anvendes pesticider på de udgravede arealer. 

 

43. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes her-

om, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 

 

44. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af 

efterbehandlingsarbejdet. 

 

45. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til rå-

stofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 

 

46. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsforpligtigel-

sen omgående. 
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47. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst 

tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af 

skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mel-

lem ejendommene. 

 

48. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste 

vilkår med undtagelse af vilkår 42 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Generelle bestemmelser 

Følgende gælder i øvrigt efter loven: 
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, 
eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den er meddelt, el-
ler ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 
 
Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 
hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. 

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af alle-
rede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, 
skal fundet straks anmeldes til Vejle Museerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle. Indvindingen skal standses i 
det omfang den berører fortidsmindet.   

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er så-
vel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syd-
danmark. 

Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt, jf. Jord-
forureningslovens § 52. 
 
Der må i henhold til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle ikke ødelægges reder og yngle-
steder med æg og yngel og der forbydes indsamling af æg. Desuden fremgår det, at i perioden: 
 

 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fjernes 

 1. februar – 31. august må rovfugles og uglers redetræer, 

 1. november – 31. august må hule træer med spættehuller ikke fældes. 

 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges 
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Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre måneder efter 
udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens1 § 28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 412 af 21. april 2017 om af-
gift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven). 
 
Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboret-
lige regler. 
 
Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler vedkommende, der ud-
nytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler. 

Sikkerhedsstillelse 

Indvinder skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 10a Frederikshåb, 
Randbøl i Vejle Kommune på kr. 540.000 indeks 104,63 (4. kvartal 2017 Jordarbejde mv.).  
 
Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på 135.000 kr. pr. hektar åbent gra-
veareal, der skal efterbehandles til landbrug inklusive flytning af overjord og oprydning på arealet. 
  
Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 4 ha og kan reguleres, 
når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbe-
handling eller lignende. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for 
jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region 
Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

Tinglysning 

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 
hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter regler-
ne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, 
stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 
 
Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionen en regning 
for udlagt tinglysningsgebyr. 
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Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Råstoflovens § 
31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en 
nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efter-
kommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a2. Region Syddanmark har derfor gennemført 
en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er gennemført med 
henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsafgørelsen af 27. oktober 2017 er vedlagt 
som bilag 4. 
 
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og 
der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte graveområde. 
 
Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der imødegår til de konkrete miljøpåvirkninger, som rå-
stofindvindingen medfører.  
 
Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 6. september til 4. oktober 2017. Re-
gion Syddanmark har ikke modtaget bemærkninger til screeningsafgørelsen. 
 

Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – stjernehøring 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring fra den 12. juni til den 31. juli 2017.  
 
Følgende er udvalgt som parter jf. Forvaltningsloven og har fået tilsendt ansøgningsmateriale til kommen-
tering (stjernehøring): 

Tabel 1 Parter 

Part Navn og adresse Matrikel 

Indvinder Henning Have A/S, Engvej 13a, 6600 Vejen  

Lodsejer Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl 10a Frederikshåb, Randbøl 

Kommune Vejle Kommune – plan@vejle.dk og beupe@vejle.dk  

                                                           
2
 Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 

mailto:plan@vejle.dk
mailto:beupe@vejle.dk
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Part Navn og adresse Matrikel 

Museum Vejle Museerne – museerne@vejle.dk  

Myndighed Slots- og Kulturstyrelsen – post@slks.dk  

Myndighed Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – info@tbst.dk  

Nabo* Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 
7183 Randbøl 

10f Frederikshåb, Randbøl 

Nabo Ege-Tved Fiskeri I/S, Springbjergvej 18, 7183 Randbøl 10b og 10g Frederikshåb, Randbøl 

Nabo Adolf Pedersen, Springbjergvej 21, 7183 Randbøl 2p Frederikshåb, Randbøl 

Nabo Anette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl 10h og 10e Bindeballe By, Randbøl 

Nabo Ellen Brandt, Hærvejen 18, 7183 Randbøl 2q Bindeballe By, Randbøl 

Nabo Hans Klausen, Abildgårdvej 6, 7183 Randbøl 2e, 2f, 2g, 2q, 6c, 10d, 10i og 11e 

Frederikshåb, Randbøl 

Nabo Jørgen H. Enggaard, Springbjergvej 15, 7183 Randbøl 10k Frederikshåb, Randbøl 

Nabo I/S Liegaard Plantage ved Jørgen Christensen, Carl Johan 
Nielsen, Alice Vibeke Gøthgen, Kjeld Christensen og 
Flemming Nielsen, Bøgvadvej 60, 6040 Egtved 

1a Liegård, Egtved 

Nabo Bjarne Balsgård Nielsen, Springbjergvej 24, 7183 Randbøl 11b og 2m Frederikshåb, Randbøl 

 
 
Regionen modtog bemærkninger vedrørende ansøgningsmaterialet fra: 
 

 Vejle Kommune 

 VejleMuseerne 

 Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen v. Billund Lufthavn 

 Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl 
 
Sammendrag af høringssvarene ses i nedenstående tabel 2 sammen med regionens kommentarer. 
 
Tabel 2 Bemærkninger til ansøgningen samt regionens kommentarer. 

Bemærkninger  Region Syddanmarks kommentarer 

Vejle Kommune: 

Grundvand: 
Råstofgraveområdet ligger i Tørskind-Vork Vandværks 
indvindingsopland. Indvindingsoplandet er sårbart i 
området. Der er mere end 5 km til vandværkets kilde-
plads. Partikelbaneberegninger viser, at vandet i områ-
det er mellem 200-500 år undervejs til kildepladsen.  
Der ligger fire markvandingsboringer og fem enkelt 
indvinder inden for 300 meter af graveområdet. 
Enkelt indvinder: 
Hærvejen 18 (Brønd), Springbjergvej 12 (Boring), 
Springbjergvej 16 (Boring), Springbjergvej 18 (Boring) 

 
Regionen er opmærksom på grundvandsinteresserne i 
området.  

For at varetage beskyttelsen af grundvandsinteresser 
har regionen i indeværende tilladelse under ”forure-
ningsforebyggelse, vilkår 27-36, stillet skærpede vilkår 
vedr. bl.a. håndtering af brændstof, vedligehold af ma-
skiner, opbevaring af miljøfremmede stoffer mm. 

Vilkår for maksimal gravedybde samt forbud mod grav-
ning under grundvandsspejlet er skrevet ind i tilladel-

mailto:museerne@vejle.dk
mailto:info@tbst.dk
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Bemærkninger  Region Syddanmarks kommentarer 

og Springbjergvej 23 (Boring).  
Kommunen har ikke kendskab til den nøjagtige belig-
genhed af vandforsyningerne eller data vedr. forsynin-
gerne. 

Vi vil anbefale, at der stilles følgende vilkår i tilladelsen:  

 Der bør stilles skærpede krav i forhold til 
grundvandsbeskyttelsen. 

 Der bør ikke graves under grundvandsspejlet. 

 Der bør ikke tilføres lettere forurenet jord eller 
forurenet jord. 

 

sens vilkår 21. 

Derudover er det regionens vurdering, at omlægningen 
fra konventionelt landbrug til natur, hvor der fremover 
ikke må anvendes pesticider eller gødskes, mindsker 
risikoen for nedsivning af kvælstof og pesticider til 
grundvandet i forhold til i dag, se vilkår 42. 

Der er forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave jf. 
jordforureningslovens3 § 52, og der er ikke givet di-
spensation til tilførsel af jord i forbindelse med ansøg-
ningen om indvindingstilladelse på matriklen.  

Med fastsættelsen af de beskrevne vilkår for indvindin-
gens udførelse er det Region Syddanmarks vurdering, 
at råstofindvindingen ikke vil indebære en væsentlig 
risiko for forurening af områdets grundvand.  

Natur: 
Værdifulde kulturmiljøer 
Graveområdet ønskes anlagt i tæt nærhed til Hærvej 
fra Mølvang til Nordbæk med adgangsvej fra Hærvejen. 
Denne strækning er i Kommuneplanen udpeget som et 
værdifuldt kulturmiljø. Kulturmiljøet er angivet til at 
være sårbar over for ændringer i vejstruktur, belæg-
ning, beplantning og omgivelser.  

Et nyt graveområde og en tilkørsel til dette fra Hærve-
jen vil være en ændring af omgivelserne.  

Cykelrute / rekreativ sti 
Hærvejen er en national cykelrute / rekreativ sti, mens 
Springbjergvej er udpeget som anden cykelrute / rekre-
ativ sti i kommuneplanen. Særligt Hærvejen bruges 
som en del af et større rekreativt cykelnetværk, der 
strækker sig fra Frederikshavn til Padborg. Der ønskes 
vejadgang til graveområdet fra Hærvejen.  

Retningslinjen for rekreative stier i kommuneplanen er, 
at man ikke må foretage dispositioner, som forhindrer 
opretholdelsen eller forringer værdien af nationale og 
regionale vandre- og cykelruter. 

Vi vurderer, at kørsel til og fra en evt. grusgrav til Hær-
vejen / evt. Springbjergvej vil være en forringelse af 
værdien af nationale og regionale cykelruter, og at det 

 
Vejle Kommune har meddelt, at kommunen som 
vejmyndighed påtænker at give overkørselstilladelse 
fra Hærvejen til matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl på 
nærmere angivne vilkår. Tilladelsen skal foreligge inden 
råstofgravningen må påbegyndes jf. vilkår 23. 
 
For at mindske påvirkningen af kulturmiljøet er der i til-
ladelsen stillet vilkår om opretholdelse af bevoksning 
omkring graveområdet, se vilkår 9 og 16. 

                                                           
3
 LBK nr. 282 af 27/03/2017 bekendtgørelse af lov om forurenet jord 
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Bemærkninger  Region Syddanmarks kommentarer 

derfor ikke kan tillades. 

Vej: 
Vejteknisk vil den i ansøgningsmaterialet angivne ad-
gangsvej (Hærvejen) umiddelbart kunne benyttes. Der 
skal dog af ansøger udarbejdes en undersøgelse af ve-
jens bæreevne set i forhold til denne særlige belasten-
de og vedvarende trafik til og fra råstofområdet. Viser 
undersøgelsen, at der skal iværksættes tiltag til for-
stærkninger mv. af Hærvejen skal omkostningerne her-
til afholdes af ansøger efter nærmere aftale med Vejle 
Kommune. 

I forhold til etablering af overkørsel til råstofområdet vil 
der i detailfasen blive stillet særlige vilkår til indretnin-
gen, med langt asfaltindstik, foranstaltninger ift. over-
sigt, evt. tidsbegrænsninger, kørselsruter mv.  

 
Vejle Kommune har meddelt, at kommunen som 
vejmyndighed påtænker at give overkørselstilladelse 
fra Hærvejen til matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl på 
nærmere angivne vilkår. Tilladelsen skal foreligge inden 
råstofgravningen må påbegyndes jf. vilkår 23. 
 

VejleMuseerne: 

I det ansøgte graveområde er der ikke på forhånd 
kendskab til fortidsminder. Graveområdet er dog belig-
gende med masser af gravhøje i nærområdet, og Hær-
vejens nærhed antyder, at der sandsynligvis også kan 
have været vejspor over graveområdet, da Hærvejen i 
realiteten de fleste steder nærmere var et bælte af 
vejspor, hvor man hele tiden skiftede til de mest frem-
kommelige. At Hærvejen også i nyere tid har haft et 
vestligere forløb vides med sikkerhed syd for graveom-
rådet, hvor vejen kendes fra det ældste matrikelkort. Et 
vestligere forløb antydes også af St. Rygebjerg runeste-
nen, som står 800 meter sydvest for graveområdet i en 
afstand af godt 300 meter vest for den nuværende 
Hærvej.  

Hærvejen er udpeget som kulturhistorisk interesseom-
råde nr. 23 i Vejle Kommunes planmateriale. Hærvejen 
med nærmeste omgivelser anføres som: ”sårbare over-
for væsentlige nye og dominerende anlæg”, som en 
grusgrav må anses for. 

I forhold til færdslen på Hærvejen, som er et vigtigt kul-
turhistorisk landskabselement, vil der, som jeg oplever 
landskabet, være indblik til graveområdet fra sydøst, og 
landskabet vil her fremstå meget ændret efter råstof-
gravningen. VejleMuseerne kan ikke anbefale tiltag, 
som ændrer landskabet set fra Hærvejen. 

Region Syddanmark har videregivet oplysningerne til 
indvinder og lodsejer og opfordret disse til at tage kon-
takt til VejleMuseerne for planlægning af en eventuel 
forundersøgelse. 

For at mindske påvirkningen af kulturmiljøet er der i til-
ladelsen stillet vilkår om opretholdelse af bevoksning 
omkring graveområdet, se vilkår 9 og 16 b. 
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Bemærkninger  Region Syddanmarks kommentarer 

Adgang til evt. kommende grusgrav fra Hærvejen må 
anses for ekstra uheldig, da den vil tydeliggøre grusgra-
vens eksistens og trafikken til og fra graven vil være til 
fare og gene for de mange bløde trafikanter på Hærve-
jen, som ønsker at opleve det specielle kulturmiljø. 

Kommer det på tale, at der gives en gravetilladelse, øn-
sker VejleMuseerne, at der stilles et vilkår om, at der 
forinden opstart af gravearbejdet gennemføres en ar-
kæologisk forundersøgelse efter reglerne i museumslo-
vens §26, for at sikre, at der ikke på arealet findes væ-
sentlige fortidsminder. 

Billund Lufthavn: 

Med henvisning til vedlagte høringssvar fra Billund 
Lufthavne Vildtkonsulent fra Naturstyrelsen Jf. journal 
nr. ast-3469, anmodes hermed om, at Region Syddan-
mark i forbindelse med udstedelse af tilladelse til rå-
stofindvinding på matr. nr. 10a, Frederikshåb, Randbøl, 
ikke giver tilladelse til retablering af området efter endt 
råstofindvinding, således der tillades større vådområ-
der – men at området retableres/opfyldes. 

Ansøger har efterfølgende trukket ansøgning om grav-
ning under grundvandsspejl tilbage, således der ikke 
etableres en gravesø, hverken i driftsperioden (under 
gravningen) eller i forbindelse med efterbehandlingen.  

Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl: 

Trafik: 
Da vejnettet omkring graveområdet ikke er trafikregu-
leret, vil vi ikke mene at der bør gives tilladelse til, at 
der etableres en adgang til graveområdet fra Hærvejen. 
Da kun det stykke ad Hærvejen mod syd med forbin-
delse til Bøgvadvej evt. ville kunne bære den meget 
tunge trafik, som vil blive resultatet af en tilladelse. 
Men med en tilladelse uden trafikregulering kan man 
vælge en hvilken som helst retning. Netop retningen 
mod nord på ad Hærvejen, foreslået som alternativ af 
Niras, gennem Randbøl by for via Kastanievej at få for-
bindelse til motortrafikvej (fejlagtig i Niras rapport 
nævnt som motorvej) mellem Vejle og Billund, en 
strækning på ca. 6 km, må på det kraftiges frarådes. 
Hærvejen mellem graveområdet og Kastanievej er en 
forholdsvis smal landevej, der består af mange uover-
skuelige sving og er meget bakket med skov og krat på 
lange strækninger. I Randbøl, ved kirken, er der et far-
ligt vejsving omkring et kirkegårdsdige. – I sommer-
halvåret, befærdes Hærvejen af vandrere, mange cykli-
ster og indimellem hestetrukne køretøjer. Vedheftet fil 

 

For så vidt angår trafikale forhold bemærkes, at der ef-
ter råstoflovens § 10, jf. § 7, som udgangspunkt alene 
kan fastsættes vilkår om den interne trafik i råstofgra-
ven. Der kan således ikke i forbindelse med tilladelse 
efter råstofloven fastsættes krav, der har til formål at 
regulere ekstern trafik. Vejen er offentlig og sådanne 
forhold reguleres efter færdselslovgivningen. Regionen 
kan ikke tage stilling til spørgsmål efter denne lovgiv-
ning. 

Vejle Kommune er myndighed på lokale veje, vejdirek-
toratet er myndighed på statslige veje. Vejadgang 
(overkørselstilladelse) gives som en særskilt tilladelse af 
Vejle Kommune. Vejle Kommune har meddelt, at 
kommunen som vejmyndighed påtænker at give over-
kørselstilladelse fra Hærvejen til matr. nr. 10a Frede-
rikshåb, Randbøl på nærmere angivne vilkår. Tilladelsen 
skal foreligge inden råstofgravningen må påbegyndes jf. 
vilkår 23. 

Region Syddanmark har taget oplysningerne vedrøren-
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Bemærkninger  Region Syddanmarks kommentarer 

med fotoserie som illustration af strækningen mellem 
Springbjergvej og Kastanievej. -   På Springbjergvej kan 
man frygte en øget tung trafik i retning mod Billund, da 
det ofte er en Gps der bestemmer hvilke veje en vogn-
mand vælger at køre, også når det gælder nord på ad 
Hærvejen. Så med en manglende trafikregulering kan 
der forudses personfarlige uheld, som evt. beslutnings-
tagere må bære ansvaret for. Det anbefales derfor at 
ansvarlige beslutningstagere, besigtiger området. 

Vandressource: 
Med hensyn til drikkevandsboringen ved adressen 
Hærvejen 18, som forsyner Springbjergvej 12 og 15, 
samt Hærvejen 18, så er det ganske rigtig et tidligere 
markvandingsanlæg. For 20 år siden blev den konverte-
ret til drikkevandsanlæg og sløjfet som markvandings-
anlæg. Ved samme lejlighed blev pumpeanlægget skif-
tet ud hvorved vi blev medejer af halvdelen. Ved be-
mærkninger til tidligere høringssvar blev den benævnt 
som værende en markvandingsboring. Hvis dette er 
sandt er vi blevet bedraget. 

de drikkevandsboringen ved adressen Hærvejen til ef-
terretning. 

 

 

Ledningsejere 

Region Syddanmark har foretaget en forespørgsel i LER.dk, om der er interessenter på det ansøgte område. 
På grundlag af LER-forespørgslen samt oplysninger fra lodsejer er der ikke forsyningsledninger inden for 
graveområdet. TDC har dog kabler langs Springbjergvej. 
 
Regionens søgning i LER fritager ikke indvinder for at ansvar i forbindelse med ledningsejeres interesser end 
de i tilladelsen omtalte. 
 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget partshøring af udkast til tilladelse i medfør af Forvaltningslovens4 § 19, 
stk. 1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Hø-
ringen forløb i perioden 11. december 2017 til den 15. januar 2018, og der er indkommet følgende hørings-
svar: 
 
  

                                                           
4
 LBK nr. 433 af 22/04/2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven 
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Bemærkninger  Region Syddanmarks kommentarer 

Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle:  

Der foreligger endnu ingen afklaring af, om den natio-
nale cykelruten ”Hærvejen” kan omlægges eller æn-
dres, hvilket gør at vejadgang til råstofgraveområdet er 
uafklaret. 
Vejle Kommune har i øvrigt ingen bemærkninger til ud-
kast til tilladelse. 

Det fremgår af tilladelsens afsnit ”Før tilladelsen tages i 
brug” side 2/3, at der skal foreligge en tilladelse til 
etablering af ny adgangsvej til graveområdet på matr. 
nr. 10a Frederikshåb fra vejmyndigheden, Vejle Kom-
mune, før tilladelsen tages i brug. 

 

Høring af Vejle Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har i medfør af Råstoflovens § 10a været i høring hos Vejle Kom-
mune i perioden 11. december 2017 til den 15. januar 2018 omkring fastsættelse af vilkår om efterbehand-
ling. Vejle Kommune har ikke haft kommentarer til efterbehandlingsplanen. 
 

Klagevejledning  

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagebe-
rettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig indivi-
duel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der 
har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der klages via Klagepor-
talen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.virk.dk eller 
www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller www.borger.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Kla-
gen sendes gennem Klageportalen til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder 
anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virk-
somheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klagepor-
talen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 4. maj 2018 kl. 23.59. 
Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette 
brev. 
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Med venlig hilsen  

 
Jens T. Vejrup 
Geolog 
 
 
Bilag 

1. Oversigtskort 
2. Graveplan 
3. Efterbehandlingsplan 
4. Screeningsafgørelse 

 
 
Kopi til: 
Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl 
Vejle Kommune, plan@vejle.dk og beupe@vejle.dk 
Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl, matr. nr. 10f Frederikshåb, Randbøl 

Ege-Tved Fiskeri I/S, Springbjergvej 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 10b og 10g Frederikshåb, Randbøl 

Adolf Pedersen, Springbjergvej 21, 7183 Randbøl, matr. nr. 2p Frederikshåb, Randbøl 

Anette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, matr. nr. 10h, 10e Bindeballe By, Randbøl 

Ellen Brandt, Hærvejen 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 2q Bindeballe By, Randbøl 

Hans Klausen, Abildgårdvej 6, 7183 Randbøl, matr. nr. 2e, 2f, 2g, 2q, 6c, 10d, 10i og 11e Frederikshåb, 

Randbøl 

Jørgen Hagens Enggaard, Springbjergvej 15, 7183 Randbøl, matr. nr. 10k Frederikshåb, Randbøl 

I/S Liegaard Plantage ved Jørgen Christensen, Carl Johan Nielsen, Alice Vibeke Gøthgen, Kjeld Christensen 

og Flemming Nielsen, Bøgvadvej 60, 6040 Egtved, matr. nr. 1a Liegård, Egtved 

Bjarne Balsgård Nielsen, Springbjergvej 24, 7183 Randbøl, matr. nr. 11b og 2m Frederikshåb, Randbøl 

 
Den endelige tilladelse sendes desuden til: 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – info@tbst.dk 
Vejle Museerne, museerne@vejle.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Naturstyrelsen Vadehavet, vad@nst.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk

mailto:plan@vejle.dk
mailto:beupe@vejle.dk
mailto:info@tbst.dk
mailto:museerne@vejle.dk


 

Bilag 1 – Oversigtskort 
 

 
Oversigtskort. Blå streg viser gravearealet, blå stiplet streg markerer adgangsvej. 

  



 

 
 

Bilag 2 – Graveplan 

 



 

 
 

Bilag 3 – Efterbehandlingsplan 

 



 

 
 

Bilag 4 – Screeningsafgørelse 
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Henning Have A/S  
Engvej 13a  

6600 Vejen 

 

Miljø og Råstoffer 
Kontaktperson: Arense Nordentoft 
E-mail: arense.nordentoft@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 51 36 88 79 
 
Den 27. oktober 2017 
Journalnr.: 16/7561 

 
 

Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering i 

forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig 

råstofindvinding  
 
Region Syddanmark har i foråret 2014 modtaget jeres ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på en del 
af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. Region Syddanmarks sagsbehandling har afventet, 
at det ansøgte indvindingsområde med vedtagelse af Råstofplan 2016, er blevet udlagt som 
råstofgraveområde.  

Afgørelse 

Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a1. Region Syddanmark har derfor gennemført 
en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er gennemført med 
henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2. 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og 
der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom. 

Begrundelse for afgørelsen 

Region Syddanmark har gennemført en screening af ansøgningen, og på baggrund af screeningen vurderet, 
at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (vurdering af virkningerne på miljøet) før der kan 
meddeles tilladelse til indvindingen på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune, jf. 
VVM-lovens1 § 16. Råstofindvinding er omfattet af bilag 2, pkt. 2a i VVM-loven. 

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, jf. VVM-
lovens bilag 6, herunder: 

 projektets dimensioner, 

 den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, 

 påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), 

 påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet. 

 kumulative effekter 
 

                                                           
1
 Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 
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Råstofindvindingen etableres i et landbrugsområde. Indvindingen vil ikke medføre væsentlig påvirkning af 
beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. 
 
De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen ændrer landskabet lokalt, hvor der 
graves. Transportvejen kan eventuelt påvirke Hærvejen, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, samt 
den nationale cykelrute langs hærvejen. Vejle Kommune kan stille vilkår vedrørende vejadgang og 
transportveje, evt. tvangsruter. Vilkår om bevarelse af eksisterende beplantning og eventuelt etablering af 
yderligere beplantning omkring graveområdet vil kunne afbøde påvirkningen af landskabet og kulturmiljøet 
omkring Hærvejen. Efterbehandling af graveområdet, vil i nogen grad kunne begrænse den varige 
indvirkning på landskabet. Den landskabelige påvirkning såvel under som efter råstofindvinding forventes 
hverken enkeltvist eller kumulativt at påvirke landskabet væsentligt. 
 
Miljøpåvirkningerne i form af øget støj og støv begrænses ved etablering af støjvolde, ved begrænsning af 
driftstiden samt ved, at indvinder tilrettelægger gravningen så generne mindskes. Råstofindvindingen vil 
foregå i dagtimerne, og støjpåvirkningen vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de 
nærmeste boliger i åbent land samt at kunne overholde støjgrænseværdierne gældende for virksomheder 
og landbrug i forhold til stilleområdet ved Randbøl Hede. Støvpåvirkning begrænses ved vanding af oplag 
og interne køreveje i tørre perioder. Støj- og støvpåvirkning vil i øvrigt blive reguleret gennem 
indvindingstilladelsen. 
 
Transporten med råstoffer fra arealet og eventuelt jord til arealet vil påvirke beboere langs transportruten. 
Tung trafik vil ikke kunne begrænses, men vil kunne reguleres, så risici og gener minimeres. Der er kun få 
beboelser langs den forventede transportrute. 
 
Samlet vurderes det, at etablering af råstofindvindingen ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet, 
hverken i sig selv eller i kumulation med såvel udnyttede som uudnyttede råstoftilladelser eller vedtagne 
planer. 

Sagens baggrund 

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10 årig periode på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, 
Randbøl i Vejle Kommune. Det ansøgte areal ligger syd for Springbjergvej og er på ca. 15 ha. Arealet er 
udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Der ansøges om at 
indvinde råstoffer til kote 60, svarende til ca. 15 meter under terræn. Ansøger har ansøgt om gravning 
under grundvandsspejlet på en del af arealet, men har siden trukket denne del af ansøgningen tilbage, da 
der ikke vurderes at være tilstrækkelige mængder overjord til at efterbehandle uden at efterlade en 
gravesø. Efterbehandling omfattende en sø vil ikke kunne tillades, da det ansøgte graveområde ligger tæt 
ved Billund Lufthavn. Der er ansøgt om indvinding af 150.000 m3 sand og grus pr. år. Der søges kun om 
tilladelse til tørsortering, og der søges ikke om vandindvinding. 
 
Indvindingen begynder på den sydøstlige del af det ansøgte graveområde og fortsætter herfra mod øst og 
nord. Efterbehandling sker til natur med skråningsanlæg på 1:5. 
 
Der søges om dispensation fra jordforureningslovens § 52 til tilførsel af ca. 50.000 m3 jord til råstofgraven i 
forbindelse med efterbehandlingen af graven. Dispensation kan kun meddeles såfremt der ikke er risiko for 
forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige 
drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod. 
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Den ansøgte arbejdstid er mandag til fredag fra kl. 06.00 til 18.00 og lørdage kl. 07.00 til 14.00. Der vil blive 
stillet vilkår vedrørende regulering af arbejdstiden, således bl.a. vejledende støjgrænser kan overholdes. 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen er Danish Pikeperch A/S v. Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl, ejer 

af ejendommen. 

Partshøring  

Region Syddanmark har foretaget en partshøring af udkast til screeningsafgørelse i medfør af 
forvaltningslovens2 § 19, stk. 1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et 
fuldt oplyst grundlag.  

Høringen forløb i perioden 6. september 2017 til 4. oktober 2017. Høringsbrevet blev sendt til interessenter 
jf. listen over kopimodtager sidst i nærværende brev. Der er ikke indkommet høringssvar, og 
screeningsafgørelsen med bilag er ikke ændret i forhold til udkastet. 

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. 
VVM-lovens § 49. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer 
deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. VVM-lovens1 § 50. 

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der klages via 
Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. En klage koster kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får 
helt eller delvis medhold i klagen. 

En evt. klage skal være indsendt til Natur og Miljøklagenævnet senest den 24. november 2017. Ansøger får 
besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette 
brev, jf. VVM-lovens § 54. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arense Nordentoft på tlf.: 51 36 88 79 eller e-mail: 
arense.nordentoft@rsyd.dk med henvisning til journal nr. og titel på afgørelsen. 

 
Med venlig hilsen  

 

Jens T. Vejrup 

Geolog 
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 LBK nr. 433 af 22. april 2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven 
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Kopi til: 

Lodsejer: 

Danish Pikeperch A/S v. Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl 
 

Myndigheder: 

Vejle Kommune – plan@vejle.dk og beupe@vejle.dk 

Vejle Museerne – museerne@vejle.dk 

Slots- og Kulturstyrelsen – post@slks.dk 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – info@tbst.dk  

 

Øvrige interessenter: 

Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl, matr. nr. 10f Frederikshåb, Randbøl 

Ege-Tved Fiskeri I/S, Springbjergvej 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 10b og 10g Frederikshåb, Randbøl 

Adolf Pedersen, Springbjergvej 21, 7183 Randbøl, matr. nr. 2p Frederikshåb, Randbøl 

Anette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, matr. nr. 10h, 10e Bindeballe By, Randbøl 

Ellen Brandt, Hærvejen 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 2q Bindeballe By, Randbøl 

Hans Klausen, Abildgårdvej 6, 7183 Randbøl, matr. nr. 2e, 2f, 2g, 2q, 6c, 10d, 10i og 11e Frederikshåb, 

Randbøl 

Jørgen Hagens Enggaard, Springbjergvej 15, 7183 Randbøl, matr. nr. 10k Frederikshåb, Randbøl 

I/S Liegaard Plantage ved Jørgen Christensen, Carl Johan Nielsen, Alice Vibeke Gøthgen, Kjeld Christensen 

og Flemming Nielsen, Bøgvadvej 60, 6040 Egtved, matr. nr. 1a Liegård, Egtved 

Bjarne Balsgård Nielsen, Springbjergvej 24, 7183 Randbøl, matr. nr. 11b og 2m Frederikshåb, Randbøl 

 
 
Vedlagt: 

Bilag 1 - Oversigtskort 

Bilag 2 - Screeningsskema 
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Bilag 1 - Oversigtskort  
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