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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoff er 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 10.000 m³ sand, grus og sten 
årligt på 7 ha af matr. nr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Aabenraa Kommune. Selve indvin-
dingsområdet er på ca. 1,5 ha, den resterende del af arealet er materialeplads og ad-
gangsvej. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 
stk. 1, og den er betinget af vilkårene på de følgende sider. 

Sagens baggrund 

Der har igennem en årrække været indvundet råstoffer omkring matr. 7 og 326 Hønsnap 
Holbøl. Den nuværende tilladelse er udløbet og Jacobsen Sten og Grus Aps. har ansøgt 
om en ny tilladelse for en 10 årig periode. 
 
Der er søgt om tilladelse til råstofindvinding på matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl samt di-
spensation til modtagelse af ren jord på matr. 7 Hønsnap, Holbøl. En revideret ansøgning 
om dispensation til modtagelse af ren jord er modtaget den 9. marts 2017 og Region Syd-
danmark har været på tilsyn i grusgraven den 24. april 2017.  
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1, er pri-
mært en ansøgning om benyttelse af materialeplads i forbindelse med råstoftilladelsen på 
matr. nr. 4b Hønsnap, Holbøl, samt afgravning af restresurse under materialepladsen i 
forbindelse med afslutning af råstofgravningen. Adgangsveje er udelukkende eksisterende 
adgangsveje. 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Henrik Pørksen Schmidt, Bygaden 2, Hønsnap, 6340 Kruså som ejer 
af matriklerne:  

• Matr.nr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Aabenraa Kommune 

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 virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder 
er udtømt. 
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• Sikkerhedsstillelse . Der er stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af 
graveområdet, sikkerhedsstillelsen foreligger i form af et dokument udstedt den 9. 
september 2013 af råstofindvinderens pengeinstitut over for Region Syddanmark. 

 
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 til den 7. juli 2027, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvin-
dingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 
 

2. Tilladelsen er betinget af, at der foregår aktiv indvinding syd for lagerpladsen på 
matr. nr. 4 b Hønsnap, Holbøl.  

 
a. Såfremt denne indvinding er afsluttet skal lagerpladsen være færdiggravet 

og efterbehandlet senest tre år efter afslutningen af indvindingen syd for ma-
trikel 326 Hønsnap, Holbøl.  

b. Inden søen berøres skal det undersøges, om strandtudsen kan registreres i 
søen. Der må ikke graves før det er afklaret om strandtudsen fortsat findes. 
Er dette tilfældet, skal Miljøstyrelsen (tidligere SVANA) kontaktes og vurdere 
om søen må bortgraves. 

 
3. Der må årligt indvindes 10.000 m3 sand, sten og grus, herunder 5.000 m3 under 

grundvandsspejlet. 
  

4. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg: 7.00 – 17.00 
b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet: 6.00 – 17.00 
c. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle 

åbningstider. Dette må kun ske med accept af Region Syddanmark.  
 

5. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i 
ansøgningen angivne maskiner; gummiged (3. stk.), 1 knuser og 1 rundsorterings-
anlæg. Afvigelser herfra kan kun ske efter aftale med Region Syddanmark. 

6. Det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige 
følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Støjniveau 
Mandag – fredag 07.00 – 17.00 55 dB (A) 
Mandag – fredag 
Lørdag 
Søn- og helligda-
ge 

17.00 – 22.00 
07.00 – 22.00 
07.00 – 22.00 

45 dB (A) 

Mandag – fredag 
Lørdag 
Søn- og helligda-

22.00 – 07.00 
22.00 – 07.00 
22.00 – 07.00 

40 dB (A) 
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ge 
Andre tidspunkter  Lukket 

 
Det maksimale støjniveau må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 (06.00) til kl. 07.00 
ikke overstige 55 dB (A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 

   
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger 
eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgif-
terne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udfø-
res og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lov-
givning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette 
af Miljøstyrelsen. 
 
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 grænseværdier-
ne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 
 
Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer 
må, på råstofgravens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læs-
ning 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 ned-
bringelse af generne. 

8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblan-
ding med andre materialer. 

9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at ud-
bedre skaderne med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region 
Syddanmark. 

10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 7 ha. Der skal ske en løbende ef-
terbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. 
Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er 
påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje, lager og produkti-
onsanlæg. 

11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med grave-
planen, jf. bilag Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. . Eventuelle ændringer i gra-
veplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 
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12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår 
indvindingen. 
 

13. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver 
tid gældende grave- og efterbehandlingsplan. 

 
Afstandskrav og jordvolde 
 

14. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere af-
tale 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.  
 

 
15. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med 

mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. Der må ef-
ter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5 jf. figur 1 nedenfor. 

 
Figur 1 – Principskitse for gravning nær skel, hvor der ikke er placeret en jordvold 
 

 
16. 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 nedenfor. 
 

 
 

Figur 2- Principskitse for gravning nær vej, hvor der ikke er placeret en jordvold 
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17. Graves der stejlere end vilkår 15 - 16 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedyb-

den. 
 

 
18. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at skråningsan-

læg ikke overskrides. 
 

Vej og trafik 
 

19. Der må ikke foretages ændringer i de nuværende adgangsforhold uden en tilladelse 
fra Aabenraa Kommune. 
 

20. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra ad-
gangsvejen ud på offentlig vej. 
 

21. Adgangsvejen skal renholdes. 
 

22. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæ-
de. 

 
Forureningsforebyggelse 
 

23. 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 eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 
 

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

25. 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. Det samme gælder så 
vidt muligt for service og reparation. 
 

26. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en 
entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være ind-
rettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 
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27. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer olie-
dryp. 
 

28. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbe-
vares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så 
der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssy-
stemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 
 

29. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes Regulativ for af-
fald. 
 

30. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og un-
dergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening 
f.eks. ved hegning. 
 

31. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 
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Efterbehandlingsvilkår 

 
32. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Al-

le ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  
 

33. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det un-
der hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt. 
 

34. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syd-
danmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på 
grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden 
skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 
35. Indvindingsområdet skal efterbehandles til sø og landbrug jf. efterbehandlingspla-

nen. Der må ikke køres muld på arealer der efterbehandles til natur. 
 

36. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark 
underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens ud-
førelse kan afklares. 

 
37.  Langs søbredden må anlægget indtil 2 meters vanddybde ikke overstige 1:7, jf. fi-

gur 3. Efter de 2 meter må anlægget ikke overstige 1:4 målt ved højeste vandstand. 
Der skal etableres en minimum 3 meter bred banket. Der må ikke udlægges muld 
nærmere end 20 meter fra højeste vandstandslinje. 

 
 
 

 
 

Figur 3 – Principskitse for efterbehandling af søbred 

 

 

 

38. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra søen. 
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39. Der må ikke etableres nogen form for hegn ved søen. Der må ikke udsættes ænder 
fisk eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen. 

  
40. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etable-

res som en del af efterbehandlingsarbejdet. 
 

41. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i til-
knytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker 
skæmmende i naturen. 

 
42. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehand-

lingsforpligtigelsen omgående. 
 

43. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et 
hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gen-
nemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten ud-
nyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 
 

44. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, 
vil de tinglyste vilkår 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 over-
trædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den 
er meddelt, eller 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 allerede 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 Museum Sønderjylland – Arkæologi Hader-
slev. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.   
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I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalings-
standsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget 
til straks at underrette Region Syddanmark. 

Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er 
forbudt, jf. Jordforureningslovens § 52. Sideløbende med ansøgning om råstoftilladelse er 
der søgt om dispensation fra Jordforureningslovens §52 på særlige vilkår. Dispensation er 
givet den 30.6 2017. 
 
Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre 
måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 
28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. 
december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter 
sædvanlige naboretlige regler. 
 
Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler ved-
kommende, der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler. 

Sikkerhedsstillelse 

Der er stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, sikkerheds-
stillelsen foreligger i form af et dokument udstedt den 9. september 2013 af råstofindvinde-
rens pengeinstitut over for Region Syddanmark. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks regule-
ringsindeks 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 efter-
behandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. 
Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 6 med Region Syddanmark som på-
taleberettiget. 
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Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender 
Regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr. 

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. Til-
synsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, la-
de de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 
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Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljø-
et) af det ansøgte. Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udar-
bejdelse af en VVM-redegørelse, da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give 
anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen.  
Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der imødegår til de konkrete miljøpåvirk-
ninger, som råstofindvindingen medfører.  
 
Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gen-
nem en VVM-proces. 
 
Lovgrundlaget 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til Lovbekendtgørelse 2017-05-10 nr. 
448 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 stk. 1 
 
 
Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste 

kriterier, bl.a. 

• 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 og, 

• projektets kumulative effekter. 

 

 
I forbindelse med screeningen er der lagt vægt på, at råstofgravningen er i den afsluttende 
fase. Der er tale om tilladelse til anvendelse til materialeplads og afgravning af restresurse. 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehørin g) 

Da ansøgningen primært omhandler tilladelse til materialeplads og udnyttelse af restresur-
se i forbindelse med eksisterende råstofgrav er ansøgningen kun sendt i høring i Aaben-
raa Kommune. 
 
Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det 
påhviler derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontak-
te ledningsejerne. 

Hvem Bemærkninger  Region Syddanmarks bemærkninger  
Aabenraa 
Kommune 

Et dige langs skel til matr. nr. 30 Kelstrup, 
Holbøl, ved den nordlige 
kant af det ansøgte areal. 
 
Kræver ikke indvindingstilladelse af 
grundvand for at grave råstoffer under 
grundvandsspejlet. Men formoder at der 
skal være lidt styr på indvindingen og af-
ledningen af søvand i forbindelse råstof-
indvindingen som foregår under grund-
vandsspejlet. 
 
Såfremt der ønskes grusvaskning osv. via 
grundvand indvundet fra en boring, skal 
der som altid ansøges om dette.  
  

I den nordlige del af graveområdet vil 
der ikke ske yderligere gravning. 
 
 
Regionen har forespurgt om Aabenraa 
Kommune har krav om vandindvindings-
tilladelse. 

Aabenraa 
Kommune 

Der er i 2012 registreret fund af strand-
tudse i søen midt på matr. 326. Inden der 
graves i søen, skal det undersøges om 
strandtudsen fortsat findes. Hvis den gør, 
skal Miljøstyrelsen (tidligere SVANA) kon-
taktes og vurdere om søen må bortgra-
ves. 

Er skrevet ind i tilladelsen. 

 
Region Syddanmark har den 24. april 2017 været på tilsyn i råstofgraven. Formålet med 
tilsynet var, at vurdere behovet for tilførsel af jord til råstofgraven af hensyn til efterbehand-
ling. Dispensation til tilførsel af jord til råstofgraven behandles særskilt, og er ikke en del af 
denne tilladelse. Dispensation er givet den 30.6.2017 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 
1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst 
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grundlag. Høringen forløb i perioden 30. maj 2017 – 27. juni 2017. Der er indkommet føl-
gende høringssvar. 
 
Hvem Bemærkninger  Region Syddanmarks bemærkninger  
Aabenraa 
Kommune 

Natur: I vilkår 2 under Drift står der føl-
gende: ”Inden igangsætning af gravning 
under grundvandsspejlet i søen på matr. 
326….”. Kommunen skal præcisere at in-
den søen overhovedet berøres skal det 
undersøges, om strandtudsen findes der. 
Der må ikke graves før dette er afklaret. 
Kommunen kan henvise til konsulent Je-
sper Tofft fra Ravnhøj Consult, der har 
erfaring med overvågning af padder og 
lokalisering/vurdering af egnede yngle-
steder. http://www.ravnhoj.dk/  
 

 
 

Præciseret under vilkår 2. Det skal dog 
bemærkes, at indvinder ikke har planer 
om at grave i den lille sø, hvor strand-
tudsen er registreret. 

Aabenraa 
Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 20: Adgangsvejen skal renholdes 
Vi (Aabenraa Kommune) kan ikke træffe 
sådan en afgørelse, da det er en privat 
adgangsvej, men kan du finde et andet 
sted at lægge den ind under. 
 
 
100 meter før og efter udkørsel, pligt til at 
renholde offentlig vej. 
 

Afgørelsen er truffet som en del af rå-
stoftilladelse og indgår i Regionens til-
syn med råstofgraven. 
 
 
 
 
Dette vilkår kan ikke indgå som en del af 
råstoftilladelsen, da der er tale om of-
fentlig vej. 

Museum Søn-
derjylland 

Museet har tidligere foretaget arkivalsk 
kontrol og arkæologisk vurdering af om-
rådet og mener, at området er destrueret 
ved råstofindvinding. Der er derfor ikke 
risiko for at støde på fortidsminder ved 
jordarbejdet. Museet fastholder denne 
vurdering. 

 

Høring af Aabenraa Kommune vedr. fastsættelse af ef terbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Aabenraa Kommune 
omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 30. maj 2017 – 27. juni 2017 i 
medfør af Råstoflovens § 10a, og der er indkommet følgende høringssvar:  
 
”I forhold til efterbehandlingsplanen ser kommunen gerne, at der foruden de store søer 
også stilles vilkår om at der laves små lavvandede vandhuller, som kan fungere som leve- 
og ynglested for strandtudsen og andre padder. De store gravesøer er for dybe og kolde, 
lavvandede vandhuller giver et rigere dyre- og planteliv i det planlagte naturareal omkring 
de store søer. 
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For at give naturarealet de bedste forudsætninger for at blive god natur, bør der ikke køres 
muld ud på det areal ved efterbehandlingen. Må meget gerne tilføjes som et vilkår.  

 
I stedet for at efterbehandle den nordlige skrænt til landbrugsformål, kunne man efterlade 
skrænten som den er, til gavn for f.eks. digesvaler der yngler i skrænter. Ved at holde den 
fri for muld, ville den blive et optimalt levested for mange insekter og planter, da den er 
sydvendt og derved bliver varm.” 
 
Region Syddanmarks bemærkninger: 
 
Der et tilføjet et krav i vilkår 34 om at der ikke tilføres muld til arealer der efterbehandles til 
natur. 
 
Forslag om at der etableres mindre lavvandede vandhuller er forelagt indvinder. Det er ik-
ke stillet som et krav, da råstofindvindingen er i sin afsluttende fase og kravet ikke har væ-
ret en del af den oprindelige efterbehandlingsplan. 
 
Den nordlige skrænt indgår i en eksisterende dispensation til tilførsel af ren jord efter jord-
forureningslovens § 52. Denne dispensation er forlænget sideløbende med råstoftilladel-
sen. Arbejdet med at reetablere den nordlige skrænt er derfor så langt fremme på nuvæ-
rende tidspunkt, at regionen ikke vil stille krav om efterbehandling til natur. I den oprindeli-
ge efterbehandlingsplan er området udlagt til græsningsareal. 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige 
spørgsmål) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressa-
ten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel 
interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisa-
tioner, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
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. 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. Klagen sendes gennem Klageporta-
len 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, herun-
der anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et 
gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret 
betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller 
delvis medhold i klagen. 
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En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 4. 
august 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 mod-
tagelsen af dette brev. 
 
Med venlig hilsen  
 
Tina Thyregod 
Geolog 
 
 
 
Kopi til: 
Ejer:  
Henrik Pørksen Schmidt  
Bygaden 2, Hønsnap 
6340 Kruså 
 
Gitte Hollenbo Westergaard: ghw@niras.dk 
Museum Sønderjylland, planer@museum-sonderjylland.dk  
Aabenraa Kommune, Lene Lyster Hansen, lha@aabenraa.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.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 
Kulturarvsstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Naturstyrelsen Vadehavet, vad@nst.dk 
 
Bilag 
 

1. Oversigtskort 
2. Efterbehandlingsplan 
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Bemærk at jordtip er revideret under ansøgningsprocessen, den endelige afgrænsning ses 
i dispensation til tilførsel af ren jord. 
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Bilag 2 – Efterbehandlingsplan   
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