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1 AFGØRELSE 

Forud for meddelelse af denne tilladelse har Region Syddanmark vurderet hvilke vilkår, der skal fastsættes 

samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. Der redegøres i afsnit 7 nærmere for 

afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen kræver.     

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven (lov om råstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017), 

- miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018), 

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016,  

- habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), 

- habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter)  

- Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.  

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- affalds- og råstofafgiftsloven (lov om afgift af affald og råstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 21. 

april 2017), 

- jordforureningsloven (lov om forurenet jord jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017), 

- olietankbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering 

og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og 

jordforureningsloven) 

- forvaltningsloven (forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) 

Samtidige afgørelser fra andre myndigheder: 

- Billund Kommune har den 13. marts 2019 meddelt tilladelse til grundvandssænkning 

- Billund Kommune har den 14. marts 2019 meddelt, at kørslen ad Møbjergvej ikke kræver adgangs-

tilladelse i henhold til vejloven. 
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1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 60.000 m3 sand, grus og sten årligt på 

6,8 ha af matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme, Billund Kommune.  

Tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tilladelsen er betinget af vilkårene, som er stillet i 

medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger. 

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 

hvornår retten er stiftet og uanset om der er sket tinglysning. 

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse eller 

der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.  

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

1.2 Før tilladelsen tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at afrømme 

overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virk-

ning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvinding.  

 Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveom-

rådet, se nærmere under kapitel 5. 

 Afsættelse af graveområdet jf. vilkår 4.  

 Der skal foreligge endelig aftale mellem Miljøstyrelsen og Sdr. Omme Handel og Transport ApS om 

placering af erstatningsskov inden indvindingen igangsættes. 

 Der skal forelægge rådighedstilladelse fra Billund Kommune til placering af tunnelen under Her-

ningvej. 

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne 

tilladelse, skal indhentes separat. 

 

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Sdr. Omme Handel og Transport ApS, Skolegyden 18, 7200 Grindsted som ejer af 

matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme, i Billund Kommune. 
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2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

 Sdr. Omme Handel og Transport ApS har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på op til 60.000 

m3 sand, grus og sten på 6,8 ha af deres ejendom matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme, Billund Kommu-

ne. 

 Der forventes indvundet op til 20.000 m³ under grundvandsspejlet, og der forventes indvinding ind-

til 20 meter under terræn. 

 Indvindingen forventes påbegyndt i løbet af 2019. 

 Indvinding under grundvandsspejlet vil først ske de sidste år af tilladelsesperioden. 

 Driftstiderne vil være kl. 07 - 16 på hverdage. 

 Råstofferne påtænkes anvendt som tilslag til betonmaterialer. 

 Frem til det tidspunkt, hvor der skal ske gravning under grundvandsspejlet anvendes følgende ma-

skiner: 1 læssemaskine og 1 jordbånd. Herefter vil der ske gravning med langarmet gravemaskine.  

 Der forventes et årligt forbrug af diesel og hydraulikolie på mellem 5.000 – 7.000 liter. Der vil ikke 

være oplag af brændstof i råstofgraven.  

 Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes i henhold til Billund 

Kommunes affaldsregulativ. 

 Adgangen til råstofgraven sker ad Møbjergvej. 

 

2.2 Beskrivelse 
Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme. Det ansøg-
te areal er på 6,8 ha. Der forventes en årlig indvinding på op til 60.000 m3 heraf ca. 20.000 m³ 
under grundvandsspejl. 
 
Det ansøgte projektareal er beliggende indenfor de udpegede graveområder i Region Syddan-
marks Råstofplan 2016. Arealet er derudover beliggende i område med fredsskov, og ansøger 
har ansøgt Miljøstyrelsen om tilkøb af vederlagsskov. Arealet er ligeledes beliggende inden for 
område med særlige drikkevandsinteresser. 
 
Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS har i forvejen to tilladelser til råstofindvinding på 
matrikler umiddelbart vest for Herningvej. Grunden til at der nu søges på et nyt areal, inden 
indvindingen er afsluttet vest for Herningvej er, at man ved at sammenblande materialerne fra 
de to områder opnår det kvalitetsmæssige bedste produkt. Det er meningen, at det ansøgte 
indvindingsområde forbindes med disse arealer via en tunnelforbindelse under Herningvej. 
Sammenlagt vil indvindingsarealerne udgøre 24,3 ha.  
 
Maskiner og anlæg vil indtil indvindingen når grundvandsspejlet udelukkende bestå af en 
gummiged og transportbånd. Når indvindingen når grundvandsspejlet vil der blive anvendt 
langarmet gravemaskine. Indvundne materialer overføres med transportbåndet i tunellen til 
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oparbejdning i eksisterende råstofgrav, hvor der også vil være oplagsplads med bl.a. brænd-
stof. Der vil være adgangsvej for gummiged via overkørsel på Møbjergvej.  
 
Der er få naboer i området, og nærmeste nabo er ejendom ca. 150 m mod sydøst. Støjpåvirk-
ningen i forbindelse med indvindingen vil være yderst begrænset, da der ikke foregår knusning 
og sortering. Der er derfor ikke stillet vilkår i tilladelsen om etablering af støjvolde. 
 
Efterbehandlingen vil ske til sø med lavvandszone og bræmmer, der henlægger som naturare-
al.  Søen vil blive på ca. 4,5 ha, og der vil således indtræde en søbeskyttelseslinje i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3, som vil berøre dele af de omkringliggende matrikler. 
 

3 VILKÅR  

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet til tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med 

hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.  

 

3.1 Omfang 

1. Tilladelsen er gældende indtil 14. august 2029, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke 

er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 

2. Der må årligt indvindes op til 60.000 m3 sand, grus og sten.  

 

3. Indvindingen skal ske indenfor det på bilag 1 indtegnede projektareal.  

 

4. Grænsen for det område, der må graves i (indvindingsarealet), skal sættes af i marken efter nær-

mere aftale med Region Syddanmark. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områ-

der i samme takt som indvindingen skrider frem. 

 

5. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. 

Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark. 

 

6. Til råstofindvinding, herunder efterfølgende behandling af materialerne, må kun anvendes de i an-

søgningen angivne maskiner: 1 stk. læssemaskine, 1 stk. jordbånd og 1 stk. langarmet gravemaski-

ne. Afvigelser herfra kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

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

 

8. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid 

gældende grave- og efterbehandlingsplan. 
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3.2 Drift 

9. For at beskytte mod gener fra råstofgraven er der fastsat driftstider, som er i overensstemmelse 

med Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejl. nr. 5/1989.  

 

Råstofgravens driftstider er mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00.  

 

10. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau (det vil sige støjens middelværdi over et læn-

gere tidsrum: Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time) fra indvindingsområdet i 

driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser: 

Dage Tidsrum Støjniveau* 

Mandag – fredag 
 

07.00 – 18.00 
 

55 dB (A) 

Det maksimale støjniveau (peak) må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 til kl. 07.00 ikke overstige 55 dB 

(A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 

11. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger 

dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres i henhold til gældende støjvejledninger, 

og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomhe-

den lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 

12. Virksomhedens drift må ikke give anledning til gener i form af rystelser og vibrationer eller særlige 

lydmønstre inkl. impulsstøj, som efter råstofmyndighedens vurdering er væsentlige ved omgivende 

beboelser og øvrige typer opholdsrum. Råstofmyndigheden vil tage udgangspunkt i gældende vej-

ledninger og retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om væsentlige gener.  

 

Ved tilladelsens ikrafttrædelse gælder således følgende vejledende krav vedr. lavfrekvent støj og in-

fralyd samt vibrationer (vægtet accelerationsniveau):  

 

Anvendelse Tidspunkt Lavfrekvent støj  
(A-vægtet niveau:  
10 – 160 Hz) 

Infralyd  
(G-vægtet lydni-
veau) 

Beboelsesrum, herunder i børneinstituti-
oner og lign. 

18.00 – 07.00 20 dB 85 dB 

07.00 – 18.00 25 dB 85 dB 

Kontorer, undervisningslokaler og andre 
støjfølsomme rum 

Alle tidspunkter 30 dB 85 dB 

Øvrige rum i virksomheder Alle tidspunkter 35 dB 90 dB 
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Anvendelse Vægtet accelera-
tionsniveau Law  

Boligområder (inkl. byzone) (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder - byzone eller landzone) samt jf. 
støjvejledningen boliger i det åbne land fra 18.00 – 07.00 
Børneinstitutioner og lignende 

75 dB 

Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder – byzone eller landzone) samt, 
Jf. støjvejledningen og boliger i det åbne land (07.00 – 18.00) 
Kontorer, undervisningslokaler og lignende 

80 dB 

Erhvervsbebyggelse 85 dB 

 

13. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinder for egen regning lade udføre målin-

ger og beregninger og dokumentere at de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og/eller 

vibrationer er overholdte. Målinger og beregninger skal udføres af akkrediteret laboratorium efter 

de gældende/gængse målemetoder og jf. de gældende støjvejledninger. 

 

14. Virksomhedens drift må ikke give anledning til andre typer støjgener, som efter råstofmyndighe-

dens vurdering er væsentlige ved omgivende beboelser. Såfremt der er væsentlige gener eller de 

vejledende støjgrænser ikke overholdes, skal der træffes foranstaltninger til at nedsætte støjgener 

(f.eks. ved at forsyne båndtransportørens returløb med gummibeklædning, indkapsle maskindele 

eller montere gummisold, afskærme støjkilder med støjskærme eller ved at placere volde mod de 

nærliggende beboelser), således at væsentlige gener undgås og vejledende støjgrænseværdier 

overholdes. 

           

15. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes 

foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produk-

tionsanlæg mv. (f.eks. i form af vanding af lagerbunker, gravefronter og vanding samt renholdelse 

af interne veje).  

 

16. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.  

 

3.3 Adgangsforhold og afstande 

17. Adgang til råstofgraven må kun ske via overkørslen ved Møbjergvej, jf. Billund Kommunes mail af 

14. marts 2019, jf. bilag 6. 

 

18. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde for at sikre, at 

uvedkommende ikke har adgang til graven, da dette erfaringsmæssigt udgør en risiko for depone-

ring af affald samt tyveri af diesel og dermed en risiko for forurening. 
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Vilkår efter skovloven  

19. For at skåne eksisterende skovbevoksninger mod nord skal der holdes en afstand af mindst 10 me-

ter fra træernes fod til graveområdet. 

 

Vilkår efter vejloven  

Billund Kommune har vurderet, at kørslen ad Møbjergvej ikke kræver adgangstilladelse i henhold til vejlo-

ven. Der er således ingen vilkår efter vejloven. 

Vilkår efter råstofloven 

Graveafstande og begrænsninger  

20. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt eller privatfælles vejskel. Der må efter de 3 

meter ikke graves under et skråningsanlæg på max. anlæg 1:2, jf. figur 1 nedenfor.  

 

 
Figur 1. Gravning ved offentligt eller privat vejskel. 

 

21. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med mindre andet er af-

talt med lodsejer(ne) og godkendt skriftligt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter ikke 

graves under et skråningsanlæg på 1:1,5, jf. figur 2 nedenfor. 

 

Figur 2. Gravning ved privat vej, naboskel og hegn. 
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22. Hvis der graves stejlere end vilkår 19 og 20 skal de 3 meter fra skel tillægges 1 x gravedybden, jf. fi-

gur 3 på næste side. 

 

Figur 3. Gravning stejlere end vilkår 20-21. 

 

23. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at skråningsanlæg overholdes.  

 

3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald mv. 

Vilkår efter råstofloven 

24. Muld- og evt. overjordsdepoter skal placeres indenfor det ansøgte projektareal og således, at der 

ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 

 

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

maskiner og eventuelle brændstoftanke, og for at gravearbejdet ikke forårsager ødelæggelse eller 

beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

26. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til gældende miljøregler. 

 

27. Tankning af selvkørende maskiner skal foregå uden for det åbne indvindingsareal.  

 

28. Generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenør-tank, der medbringes 

ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under 

konstant tilsyn. 
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29. Olie- og kemikaliespild skal opsamles straks.  

 

30. Tanke skal opfylde gældende miljøregler dvs. bl.a. olietankbekendtgørelsen.  

 

31. Der må ikke være oplag af tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende 

på projektarealet. 

 

32. Olieskift og vask med videre på selvkørende maskiner må ikke ske indenfor projektarealet. 

 

33. Service og reparation af mobile maskiner skal foregå udenfor det åbne indvindingsareal.  

 

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

 

35. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativ for Billund kommune. 

 

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

graven.  

 

37. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven af hensyn til miljøet. 

 

38. Der må ikke tilføres fremmede råstoffer til sammenblanding med gravens råstoffer uden forudgå-

ende skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

Vilkår efter vandforsyningsloven 

Billund Kommune har meddelt tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under 

grundvandsspejl på følgende vilkår: 

39. Tilladelsen kan kun udnyttes, hvis der opnås tilladelse til råstofindvinding. 

 

40. Grundvandssænkningen må kun ske som følge af råstofindvinding under grundvandsspejl. 

 

41. Den årlige råstofindvinding under vandspejlet maksimalt må maksimalt være 20.000 m³. 

 

42. Tilladelsen er gældende i samme periode som råstofindvindingstilladelsen. 
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3.5 Efterbehandling m.m. 

Vilkår efter råstofloven 

43. Efter endt gravning skal der efterbehandles til natur med sø på ca. 4,3 ha jf. den godkendte efter-

behandlingsplan bilag 2. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af Region 

Syddanmark.  

 

44. Tunellen under Herningvej fjernes i forbindelse med efterbehandlingen. 

 

45. Ved etableringen af gravesøer anvendes følgende principskitse: 

 

a. Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stej-

lere end 1:7 indtil 2,0 m dybde (sikkerhedszone).  

b. Langs søbredden i vandet skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 3,0 m bred og 

ikke over 1,0 dyb lavvandszone. Den må ikke udføres af, eller beklædes med hverken over-

jord eller muld.  

c. Søbreddens længde skal gøres så lang som mulig, så den bugter sig med mange næs og vi-

ge. 

d. For at sikre et muligt levested for padder og lignende skal der i søens nord østlige hjørne 

etableres en ca. 2.000 m² stor lavvandszone med maksimal vanddybde på 0,5 meter.  

e. I søens vindfølsomme sider skal der udlægges sten for at undgå erosion af kanterne.  

f. Der må ikke opsættes anden form for hegn end kreaturhegn. 

g. Eventuelle øer må ikke dannes ved opfyldning med opgravet materiale, men kan etableres 

ved at lade mindre partier stå u-afgravede. 

h. Der må af hensyn til søens naturværdi ikke udsættes planter, ænder, fisk, eller andre dyr i 

søen, og der må ikke fodres i eller nær søen. 

46. På strækningen langs matriklen mod nord – matr.nr. 1e Bøvl By, Sdr. Omme – etableres en sand 

skrænt af hensyn til digesvaler. Skrænten skal efter etablering fremstå som et naturligt element i 

det omkringliggende landskab. 

 

47. Der skal etableres en næringsfattig bar sandflade på ca. 2.000 m² i projektarealets nordlige ende 

som vist på skitsen bilag 2. 

højeste vandstand 2
 m

 

Sikkerhedszone 

Lavvands- 
zone 3m 

Muldfri zone 20 m 
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48. Sten fra Ø20 til Ø40 ligges i aflange bunker på bredden minimum en i sol og en i skygge til gavn for 
padder. Placering aftales med tilsynsmyndigheden. 

49. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til rå-

stofgravens drift er praktisk muligt. 

 

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

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

 

51. Projektarealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til rå-

stofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag. 

 

52. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, stk. 1 indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående.  

 

53. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. 

 

54. 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.  

 

55. Efter endt indvinding må der ikke jordbehandles, dyrkes, gødes eller sprøjtes, og arealet skal hen-

ligge som et naturareal, hvor naturlig vegetation vil indfinde sig. Der må ikke gødskes eller anven-

des pesticider på projektarealet.  

 

56. Der skal stilles en økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen; se nærmere i af-

snit 5. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på 

grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til ef-

terbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

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

vilkår med undtagelse af vilkår 45h og vilkår 55 (vilkår om, at der ikke må udsættes fisk og planter 

og vilkår om ikke at anvende gødskning og sprøjtemidler) blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive 

frigivet. 
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4 GENERELLE BESTEMMELSER 

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser: 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstoflovens § 31, 

stk. 1 overholdes. 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 

efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges reg-

ning. 

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår  

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Syddanmark vilkårene for efterbehandling på ejendommen. 

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. 

Arkæologi 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, 

skal fundet straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører 

fortidsmindet.   

Råstofafgift 

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. affalds- og råstofafgiftsloven.  

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv. 

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som 

den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette Region Syddanmark. 

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Regi-

on Syddanmark, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man er bekendt 

med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser. 
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Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Syddanmark kan kræve en ny grave-

/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 

Indberetning af indvunden mængde 

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Syddanmark om arten og mængden af de råstoffer, der ind-

vindes i råstofgraven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, som 

regionen udsender årlig information om til alle indvindere. Region Syddanmark videresender indberetnin-

gen til Danmarks Statistik. 

Indberetning til GEUS 

Resultater af evt. udførte råstofboringer eller prøveboringer i jorden (geofysiske undersøgelser mv.)  skal 

indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. 

råstoflovens § 28, stk. 1. 

Tilførsel af jord 

Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordfor-

ureningslovens § 52. Der kan søges dispensation. 

Forsyningsledninger 

Før gravning påbegyndes har indvinder pligt til at indhente oplysninger om ledningsføringer på arealet i 

Ledningsejerregisteret (LER).  

 

5 SIKKERHEDSSTILLELSE 

Sdr. Omme Handel og Transport ApS skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på 

matr. nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme, Billund Kommune på kr. 500.000 indeks 108,84, 1. kvartal 2019.  

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris på natur inkl. søer på 125.000 kr. 

pr. åbent hektar indvindingsareal.  

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. 
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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. 

Der ønskes sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra ansøgers pengeinstitut.  

 

6 ANSØGNINGSPROCESSEN  

Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens 

bemærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne hørings-

svar og regionens bemærkninger til disse.  

6.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden 19. december 2018 til 30. januar 2019 været sendt i myndighedshø-

ring jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstof-

tilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til 

følgende myndigheder: 

 Billund Kommune 

 Miljøstyrelsen 

 Sydvestjyske Museer 

Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
 
 

Billund Kom-
mune 

Kommunen vil gerne indgå i dialog omkring 
efterbehandlingsplan og kommunen har 
meddelt tilladelse til grundvandssænkning. 

Kommunen vil blive hørt om efterbehand-
ling i henhold til jf. § 10a i råstofloven. 
Kommunens tilladelse til grundvandssænk-
ning er indarbejdet i udkast til råstoftilladel-
se. 

Miljøstyrelsen Da området er omfattet af fredsskovpligt, vil 
Miljøstyrelsen i en eventuel dispensation 
stille vilkår om erstatningsskov. 

Miljøstyrelsens bemærkninger er taget til 
efterretning. Ansøger har indsendt ansøg-
ning om  dispensation til Miljøstyrelsen. 

Sydvestjyske 
Museer 

Museet har vurderet, at hele arealet er dyb-
depløjet, og derfor mener museet ikke, at der 
er behov for arkæologiske forundersøgelser. 

Museets anbefaling er taget til efterretning.  
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6.2 Miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har foretaget en 

screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven. 

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 areal. 

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 4. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 26. februar 2019 til 26. marts 2019. 

Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.  

Afgørelsen om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse) er 

meddelt den 3. april 2019 i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Klagefristen udløb den 1. maj 

2019. 

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning 

forbundet med indvindingen. 

6.3 Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1. I forbindelse 

med partshøringen har Region Syddanmarks udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Billund Kom-

mune om fastsættelse af vilkår om efterbehandling i medfør af råstoflovens § 10a. 

Der er følgende parter i denne sag: 

Billund Kommune 
Sydvestjyske Museer  
Miljøstyrelsen  
Uffe Johnsen Herlev, Kirkebyvej 136, Hvelplund, 7260 Sdr. Omme 
Harry Jepsen, Møbjergvej 8, Bøvl, 7260 Sdr. Omme 
Vera og Søren Larsen, Kirkebyvej 66, Kirkeby, 7260 Sdr. Omme 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 16. maj 2019 til 13. juni 2019 og 

der er ikke indkommet høringssvar. 

I høringsperioden har Miljøstyrelsen meddelt tilladelse efter skovloven til, at der kan ske råstofgravning. I 

tilladelsen er der stillet vilkår om afstand til skovbevoksning mod nord. Der er derfor indsat et vilkår efter 
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skovloven om, at der skal holdes en afstand til træernes fod mod nord på 10 meter (vilkår 19). Miljøstyrel-

sens tilladelse er indsat som bilag  

Billund Kommune har meddelt, at de godkender efterbehandlingsplanen jf. råstoflovens § 10a. 

Derudover har Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS meddelt i høringsperioden, at de ønsker et 

åbent gravefelt på 4 ha. Sikkerhedsstillelsen er derfor hævet i forhold til udkastet til råstofindvinding til 

500.000, jf. afsnit 5.  

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

7.1 Lovgrundlag  

En råstoftilladelse skal jf. råstoflovens § 10, stk. 1 indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbe-

handling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvan-

det og jorden.  

Tilladelsen kan jf. råstoflovens § 10, stk. 2 stille vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i for-

hold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet 

fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.  

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 

Habitatbekendtgørelsen 

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages 

en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. 

Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke medde-

les dispensation til det ansøgte. 

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 

yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder): 

Det nærmeste Natura 2000-område er ca. 8 km mod nordvest – habitatområde 60 Borris Hede. Borris Hede 
tilhører primært Forsvaret og anvendes som skydeterræn. Området omfatter landets største hedeareal. Tør 
og våd hede er arealmæssigt de helt dominerende naturtyper på Borris Hede. 

Grundet projektets karakter og afstanden til Natura 2000-området vurderes råstofindvindingen ikke at for-

årsage en påvirkning af området. 
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Region Syddanmark vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan påvirke Natura 2000-området væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konse-

kvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området. 

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter): 

Det fremgår af opslag på Danmarks Miljøportal, Natur og Miljøovervågning, at der indenfor projektarealet 

ikke er konstateret bilag IV arter dvs. forekomster af dyre- eller plantearter, som fremgår af habitatdirekti-

vets bilag IV. Regionen vurderer derfor, at projektet ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plante-

arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:  

Det er Region Syddanmarks vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 

ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrund-

laget. Det ansøgte vil endvidere efter Region Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigel-

se/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og 

ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen  

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for graveområde ”Kirkeby Plantage”. Der er i Råstofplan 2016 

ingen konkrete forudsætninger for dette projektareal ved udlægning af graveområdet.  

Regionen vurderer, at indvindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med råstofplanen. 

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

Det ansøgte område er ikke omfattet af kommune- eller lokalplan. Området er således ikke belagt med 

kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning. 

Øvrige myndigheders afgørelser og forudsætninger  

Det ansøgte projektareal er omfattet af fredsskovpligt. Langt den største del af de danske private skove og 
alle offentlige skove er fredskovspligtige.  

Fredskov er arealer, som altid skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Det betyder 
bl.a., at man ikke må bygge i fredskov. Det er ejerens pligt at sikre at skovloven overholdes. 

En fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede træer. 
Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge o.l., der naturligt hører til en fredskov, 
skal bevares som de er, uanset størrelsen. 
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Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse i henhold til skovloven til at der kan etableres erstatningsskov. Det er 

en forudsætning for opstart af råstofindvindingen, at der foreligger endelig aftale om placering af erstat-

ningsskoven. 

Det er Region Syddanmarks vurdering, at hvis der foreligger dispensation i form af udlægning af erstat-

ningsskov, vil projektet ikke være i strid med skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold 

Det ansøgte areal ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsop-

land til vandværker og uden for nitratfølsomme indvindingsområder. Nærmeste indvindingsboring er ca. 

150 m mod sydøst (DGU-nr. 104.1939). Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af en række vilkår til 

sikring af grundvandet, under og efter at indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.   

Det drejer sig om vilkårene 26-33 og 54, som er stillet for at sikre, at der ikke sker forurening af jord og 

grundvand med olieprodukter og sprøjtemidler. 

Vilkårene 26-33 omhandler opbevaringen af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndtering af evt. 

oliespild. Regionen vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal, da der ikke er 

oplag af brændstof indenfor projektarealet. Vilkår 54 omhandler hele projektarealet, som efter efterbe-

handlingen ikke fremover må jordbehandles, dyrkes, gødes eller sprøjtes. 

Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 

i jordforureningsloven. 

Region Syddanmark vurderer samlet set, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke 

vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse  og landskab 

Projektarealet er beliggende på en af de bakkeøer, der er typiske for istidslandskaber fra næstsidste istid. 

Det højeste punkt Svollibjerg (67 m) er beliggende ca. 2 km. mod syd. Bakkeøerne fremtræder som jævne 

til bakkede højdedrag, der rager op over hedesletterne. Ud fra jordartskort er området klassificeret som 

smeltevandssand.  

Det ansøgte areal indeholder ikke beskyttede naturområder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

Nærmeste beskyttede natur er et hedeareal 20 m mod vest. Billund Kommune har vurderet, at arealet ikke 

vil blive påvirket i væsentlig omfang af grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvindingen. 

I forbindelse med efterbehandling etableres sø på 4,5 ha. På grund af søens størrelse indtræder en søbe-

skyttelseslinje på 150 m rundt om søen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.  

Det vil betyde, at inden for en afstand på 150 m fra søen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne 

og lignende. Der må heller ikke foretages beplantning eller terrænændringer. Formålet med søbeskyttelses-
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linjen er at sikre søen som et værdifuldt landskabselement og som levested og spredningskorridor for plan-

te- og dyreliv. Søbeskyttelseslinjen gælder ikke driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskeri-

erhvervene, eller for gentilplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver.  

Der er mulighed for at søge kommunen om dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Der er tre ejendomme ud 

over ansøgers egne ejendomme, som vil blive omfattet af søbeskyttelseslinjen. Se bilag 2 – Efterbehand-

lingsplan, hvor søbeskyttelseslinjen er indsat med en bufferzone på 150 m omkring matriklen, der indvindes 

fra. 

Henset til at værdien af at udnytte råstofferne vurderes det, at en fremtidig søbeskyttelseslinje og de be-

grænsninger det måtte have for de omkringliggende ejendomme, ikke er så bebyrdende et forhold, at rå-

stofressourcen ikke skal udnyttes ved at grave under grundvandsspejlet og efterfølgende anlægge en sø. 

Regionen vurderer på den baggrund, at der samlet set ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i 

forhold til naturbeskyttelse.  

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj: 

Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. Nr. 5/1984. Såfremt 

det viser sig, at grænseværdien for støj ikke kan overholdes kan bygherren efterfølgende pålægges at fore-

tage støjreducerende tiltag af myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og skærme 

omkring støjende materiel.  

Støjen fra indvindingsarealet vil være minimal, da der ikke vil forekomme sortering og stenknusning. Først 

sent i indvindingsperioden vil der blive anvendt gravemaskine. 

Regionen har indsat vilkår – vilkår 9 til 14 - i tilladelsen, der tager højde for støjgener. Det vurderes, at de 

vejledende støjkrav vil kunne overholdes. Dog vil der ved afrømning af muld kunne forventes et støjniveau, 

der på enkelte tidspunkter er højere end den vejledende grænseværdi. 

Regionen vurderer, at dette er acceptabelt, da der er tale om en kortvarig og midlertidig periode, hvor der 

vil ske orientering af naboer, inden arbejdet udføres. 

Støv: 

Regionen har fastsat vilkår – vilkår 15 - til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at det stillede 

vilkår vedrørende støv er tilstrækkeligt til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos nabo-

er omkring det ansøgte graveområde. Vilkåret vurderes ikke at være særligt bebyrdende i forhold til den 

samlede drift af råstofgraven. 
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Trafikbelastning: 

De omkringliggende ejendomme vil kun i yderst begrænset omfang opleve øget trafik på de offentlige veje i 

forbindelse med den nye indvinding, da transport af materialer foregår via tunellen under Herningvej. 

Adgangsvejen til råstofgraven vil være via Møbjergvej, men der vil kun være kørsel med læssemaskine i 

begrænset omfang. Billund Kommune har vurderet, at kørslen ad Møbjergvej ikke kræver adgangstilladelse 

i henhold til vejloven. 

Regionen vurderer, at den ændrede trafikbelastning, der vil forekomme ved projektet, ikke vil give væsent-

lige gener for nærmeste omboende i form af støv, vibrationer og støv.  

Kulturarv og andre beskyttelser 

Der er ikke registreret fortidsminder, kulturarvsarealer, diger, beskyttede arealer og beskyttelseslinjer in-

denfor det ansøgte graveområde. Det nærmeste fortidsminde er en fredet gravhøj 350 m mod syd. 

Sydvestjyske Museer har i høringssvar meddelt, at de vurderer at det ansøgte areal er dybdepløjet og at de 

på den baggrund ikke mener, at det er nødvendigt, at der foretages arkæologiske forundersøgelser. Muse-

ets høringssvar er indsat som bilag 6. 

Under afsnit 4 ”Generelle bestemmelser” har regionen anført, at hvis der findes grave, gravpladser, boplad-

ser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder under indvindingen, skal fundet straks anmeldes til Sydvest-

jyske Museer. Indvindingen skal standses i det omfang, den berører fortidsmindet. 

Regionen vurderer på den baggrund, at indvindingen ikke vil påvirke forhold af arkæologisk art. 

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

Formålet med grave- og efterbehandlingsplanen er at naboer og andre i området berøres mindst muligt, og 

at det åbne gravefelts påvirkning af fx den landskabelige oplevelse under indvindingen begrænses mest 

muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af råstofferne. 

Via grave- og efterbehandlingsplanen vil regionen sikre at det åbne gravefelt begrænses mest muligt, såvel 

arealmæssigt som tidsmæssigt. Derudover vil regionen med sine almindelige tilsyn med indvindingen være 

opmærksom på, om graveplanen følges eller om der er behov for justeringer. 

Grave- og efterbehandlingsplanerne er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2.  

Af graveplanen fremgår det, at indvindingen vil starte ved tunnelen under Herningvej, hvorefter der graves 

mod øst og syd. Frem til at man når grundvandsspejlet vil der kun være brug for læssemaskine og trans-

portbånd. Herefter vil der være brug for langarmet gravemaskine. 

Af efterbehandlingsplanen fremgår det, at der efter afsluttet indvinding vil indtræde en sø på ca. 4,3 ha. 

Søen vil blive udformet med næs og vige samt lavvandszone. Søen anlægges med jævnt skrånende bund og 
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bredder, og søens bræmmer må fremover ikke jordbehandles, dyrkes, gødes eller sprøjtes. Mod nord skal 

der etableres skrænt til digesvaler. 

Søens størrelse betyder, at der jf. naturbeskyttelseslovens § 16 indtræder en søbeskyttelseslinje på 150 m 

omkring søen. Regionens vurdering af dette forhold i relation til berørte naboer er nærmere beskrevet i 

afsnittet ”Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse” på side 19. 

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Billund Kommune, som har godkendt efterbehand-

lingsplanen jf. råstoflovens § 10a. 

Regionen har godkendt ansøgers forslag til graveplan, idet den sikrer en logisk og effektiv udnyttelse af 

ressourcen. Regionen vurderer, at støjpåvirkningen vil være minimal, dels fordi der ikke vil ske knusning og 

sortering, og dels fordi der vil blive tale om begrænset anvendelse af maskinel.  

Formålet med efterbehandlingsplanen er, at projektet efter endt indvinding fremstår med flere forskellige 

naturtyper, som er i harmoni med det omkringliggende landskab. 

Regionen har stillet en række drifts- og efterbehandlingsvilkår, som sikrer en effektiv udnyttelse af råstof-

ressourcen og samtidig ikke er uproportional bebyrdende for ansøger. 

Regionen har foretaget en hensynsafvejning efter råstofloven og stillet de relevante vilkår, der sikrer, at 

efterbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene er stillet 

jf. lovens § 10, stk. 1 nr. 1. 

Regionens samlede vurdering  

Region Syddanmark vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tilladel-

sen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og 

omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interesser, 

der gælder for området. 

På den baggrund vurderer Region Syddanmark, at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofind-

vinding. 
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8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

 

8.1 Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse om tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørel-

sen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond opret-

tet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative inte-

resser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørel-

sen.  

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et 

link til på forsiden af Nævnenes Hus, hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.  

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksom-

heder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageporta-

len. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.  

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 11. september 2019 

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 jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra 

modtagelsen af dette brev. 

 

 

 

  

https://naevneneshus.dk/


 

24 
 

8.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

 
Billund Kommune, att.: Mads Navntoft Olsen, e-mail: mano@billund.dk 
Sydvestjyske Museer, att.: Steen Thrane Frydenlund Jensen, e-mail: stj@sydvestjyskemuseer.dk 
Miljøstyrelsens lokale enhed syd@mst.dk  
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 

Parter  

Uffe Johnsen Herlev, Kirkebyvej 136, Hvelplund, 7260 Sdr. Omme 
Harry Jepsen, Møbjergvej 8, Bøvl, 7260 Sdr. Omme 
Vera og Søren Larsen, Kirkebyvej 66, Kirkeby, 7260 Sdr. Omme 

 

Foreninger (klageberettigede) 

Botanisk forening, nbu_jyl@botaniskforening.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Billund, e-mail: billund@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, DOF Vestjylland, e-mail: pesus@esenet.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds, e-mail: trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Karsten Baisgaard 

Områdechef  

mailto:syd@mst.dk
mailto:nbu_jyl@botaniskforening.dk
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9 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort med graveplan 

2. Efterbehandlingsplan 

3. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema  

4. Billund Kommunes tilladelse til grundvandssænkning 

5. Udtalelse fra Sydvestjyske Museer 

6. Mail af 14. marts 2019 fra Billund Kommune vedr. vejadgang 

7. Miljøstyrelsens tilladelse efter skovloven 
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Bilag 1 – Oversigtskort med graveplan 
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Bilag 2 – Efterbehandlingsplan med søbeskyttelseslinje 
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Bilag 3 - VVM-screeningsafgørelse 
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Bilag 4 - Billund Kommunes tilladelse til grundvands-

sænkning 
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Bilag 5 - Udtalelse fra Sydvestjyske Museer 

Hej Niels. 

 

Efter henvendelse fra lodsejer, der fortalte at også hele dette areal var dybdepløjet, var jeg 

ude og besigtige det, og må efterfølgende give manden ret. Det er så sket efter de sidste reli-

efkort er blevet taget. Så vi frafalder hermed ønsket om arkæologisk forundersøgelse af områ-

det. 

Venlig hilsen 

 
  

 

Steen Thrane Frydenlund Jensen 
 

Museumsinspektør 

 
  

 

  

Tangevej 6, 6760 Ribe. 

  

Mobil: 51 68 40 99 

Direkte mail: stj@sydvestjyskemuseer.dk 

Fælles mail: museum@sydvestjyskemuseer.dk 

Hjemmeside: www.sydvestjyskemuseer.dk 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:51684099
mailto:stj@sydvestjyskemuseer.dk
mailto:post@svjb.dk
file://///rsyd.net/data/Regionshuset/RU/MR/Råstofsag/530%20Billund/1p%20Bøvl%20By,%20Sdr.%20Omme/Partshøring/www.sydvestjyskemuseer.dk
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Bilag 6 – Mail af 14. marts 2019 fra Billund Kommune 

vedr. vejadgang 

 

Hej Niels 

Jeg antager at den adgang arealet har til Møbjergvej ikke flyttes eller på anden måde ændre (fysisk). Hvis 

det er korrekt antaget, så er det min vurdering at kørslen er at sidestille med den kørsel som der tidligere har 

kunne forventes, og dermed ikke kræver en ny adgangstilladelse i henhold til vejloven. 

Det vil heller ikke kræve en ny adgangstilladelse i forhold til Kirkebyvej, så i forhold til vej, så kræver det kun 

en rådighedstilladelse til at placere tunnelen under Herningvej. 

Med venlig hilsen 

Bo Damkjær 

Vej- og Trafikplanlægger 

Park og Vej 

Direkte tlf. +45 79 72 70 57 

  

 

 

 

 

 

  

Billund kommune · Jorden Rundt 1 · 7200 Grindsted · Tlf. 79 72 72 00 · www.billund.dk  
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Bilag 6 – Miljøstyrelsens tilladelse efter skovloven 
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