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1 AFGØRELSE 
Tilladelsen er et tillæg til ”Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand sten og grus gældende til den 31. 
marts 2026 på matr. nr. 177, 234 og del af matr. nr. 182 Arntlund, Vedsted i Haderslev kommune”, som er 
meddelt af Region Syddanmark den 19. april 2016. 

Tillægget er ligeledes gældende til den 31. marts 2026 og omhandler et areal på ca. 1,1 ha. 

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 
- miljøvurderingsloven  
- Region Syddanmarks Råstofplan 2020  
- 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) og 
- vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.  

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- affalds- og råstofafgiftsloven  
- affaldsbekendtgørelsen 
- jordforureningsloven 
- olietankbekendtgørelsen og 
- forvaltningsloven 
- naturbeskyttelsesloven 
- Vandforsyningsloven  

 

1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 
Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på yderligere 
ca. 1,1 ha på matr. nr. 24 Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune, jf. oversigtskortet. Der gives tilladelse 
til indvinding som hidtil på op til 200.000 m3 årligt på arealet i sammenhæng med indvindingen på det øv-
rige indvindingsområde på matr. 177, 234 og dele af 182 Arnitlund, Vedsted.  
De vilkår der er gældende for den eksisterende tilladelse er også gældende for det tillagte areal. 
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Oversigtskort over området. 

Tillægget til tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tillægget 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 tillæggets udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse eller 
der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.  
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Tillægget til råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen over-
trædelse af vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

Tillægget til 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 tillægget til tilladelsen tages i brug 
Regionen skal give accept til at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at afrømme overjord. Føl-
gende 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 indvin-
dingsarealet, se nærmere under kapitel 5. 

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 Jacob Bjerg Nielsen som ejer af matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune. 
Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 
• Eigil Jensen A/S har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på 200.000 m3 sand, sten og grus på 

1,1 ha af matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted ejet af Jacob Bjerg Nielsen. 
• Der forventes at indvinde til 15 meter under terræn og 8 meter under grundvandsspejlet. 
• Indvindingen forventes påbegyndt i 2021. 
• Der ønskes følgende driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg, samt 

udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område 7 - 17 mandag - fredag og 
7- 12 på lørdage. Herudover ønskes mulighed for udlevering og læsning mellem 6 og 7 mandag til 
fredag. 
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• Råstofferne påtænkes anvendt til grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer, stabilgrus, tilslag til asfalt, 
uspecificeret vejmateriale og betontilslagsmaterialer. 

• Til indvindingen ønskes anvendt følgende maskiner: 2 stk. gummiged, 2 stk. powerscreen og 1 stk. 
wiremaskine, og der forventes et årligt forbrug af 100 liter olie og 85.000 liter diesel. 

• Der ønskes anvendt 350 m3 vand i døgnet til vask af råstofferne. Vandet ønskes indvundet fra eksi-
sterende DGU boring 151.1574. 

• Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven forventes bortskaffet efter Ha-
derslev Kommunes affaldsregulativ. Olieprodukter vil blive afhentet af servicefirmaer. 

• Der ønskes adgang til råstofgraven via graveområdet på matrikel nr. 182 Arnitlund, Vedsted. 
 
 

2.2 Beskrivelse 
Der er ansøgt om tillæg til tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten i perioden indtil 2026 på 1,1 ha 
i Haderslev Kommune. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Rå-
stofplan 2020. Det ansøgte areal fremgår af oversigtskortet på bilag 1. Der er ansøgt om muligheden for at 
grave til en maksimal dybde af 15 meter under terræn. Det er hensigten at indvindingen af råstoffer på pro-
jektarealet vil ske i sammenhæng med indvindingen på de umiddelbart tilgrænsende matrikler nr. 177, 234 
og en del af 182 Arnitlund, Vedsted. Der indvindes fortsat kun op til en årlig indvinding på 200.000 m3 heraf 
80.000 m3 under grundvandsspejlet på matr. nr 24 i sammenhæng med den eksisterende indvinding fra 
matr. nr. 177, dele af 182, 234 og 24 Arnitlund, Vedsted. Gravetilladelsen på matr. nr. 177, 234 og en del af 
182 Arnitlund, Vedsted er gældende indtil d. 31. marts 2026. 

Der er en beboelsesejendom på Sønderhedevej 2 som ligger 20 meter syd for projektarealet. Ejendommen 
vil i en kortere periode blive påvirket af et støjniveau der vurderes at overstige den generelle støjpåvirkning 
når der graves i bæltet mellem 25 – 50 meter fra huset. Af hensyn til nærmeste naboer skal der derfor 
etableres støjvolde af overjord og muld mod beboelsesejendommen Sønderhedevej 2 for at reducere støj-
gener. 

Arealet ligger indenfor en 13 kilometer bufferzone omkring Flyvestationen Skrydstrup og Vojens Lufthavn.  

Der er registreret to vandboringer med formål om hhv. industri og grusvask hhv. 150 meter vest og 100 me-
ter nord for det ansøgte graveareal. Nærmeste vandboring med formål til privat husholdning DGU151.1305 
ligger 315 meter vest for det ansøgte areal. 
 

Den offentlige vej, Sønderhedevej, afgrænser det ansøgte område mod øst. Der er planer om at sænke 
grusvejen Sønderhedevej til samme niveau som efterbehandlingskoten for matr. nr. 209 og 182 Arnitlund, 
Vedsted, men denne vejsænkningstilladelse foreligger ikke ved udfærdigelsen af denne tilladelse. Såfremt 
der opnås en tilladelse til ændring af Sønderhedevej, skal regionen kontaktes, for at vurdere om det er for-
eneligt med de fastsatte vilkår i denne gravetilladelse. 

I ansøgningens efterbehandlingsplan fremgår det, at arealet skal efterbehandles til den oprindelige status 
som landbrug. Det efterbehandlede terræn vil være i niveau med udgravningen på matr. nr. 182.  
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Da projektarealet befinder sig i et udpeget NFI område og geologien består af særligt vandførende lagføl-
ger, tages der fremtidige grundvandsbeskyttende foranstaltninger jf. retningslinje 7.5.1 fra Råstofplan 
2020. Den nærmere beskyttelse af grundvandet kommer til udtryk som vilkår 64 i råstoftilladelsen der for-
byder anvendelse af pesticider og gødskning ligesom det vil blive tinglyst som servitut på den del af matr. nr 
24, hvor der er indvundet råstoffer.  

3 VILKÅR  
I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med 
hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.  

 

3.1 Omfang af retten til at indvinde 
49. Tillægget er gældende frem til udløb af hovedtilladelsen den 31. marts 2026. Såfremt indvindingen 

ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 
 

50. Indvindingen må (udover på det allerede tilladte område) ske inden for det på bilag 1 indtegnede 
område. Indvindingen skal ske på de vilkår, der fremgår af Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding 
af sand, grus og sten gældende til den 31. marts 2026 samt de vilkår, der fremgår af dette tillæg. 
 

51. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den hidtidige grave-
plan (bilag 2) og efter den reviderede efterbehandlingsplan (bilag 3). Større ændringer i planen skal 
godkendes af Region Syddanmark. 

3.2 Drift 
52. Der skal foreligge en gældende indvindingstilladelse af grundvand til grusvask, hvis råstofferne skal 

vådsorteres. 
 

53. Der må være et åbent vandspejl på op til 0,5 ha i forbindelse med indvinding på projektarealet. 
 

54. Råstoffer og jorddepoter skal graves jf. graveplanen (bilag 2) og placeres til mindst mulig gene for 
nærliggende beboelsesejendomme.  

 

3.3 Adgangsforhold og afstande 

Vilkår efter vejloven  
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Sænkning af Sønderhedevej må ikke foretages før der er søgt og meddelt tilladelse fra Haderslev 
kommune hertil. I forbindelse med en eventuel tilladelse vil der blive stillet krav til den fremtidige 
udformning af vejen og taget stilling til trafikkens afvikling i anlægsfasen. Derfor henviser regionen 
til at indvinder følger de generelle gravereguleringer fastsat i vejloven. Ifølge vejlovens §73: stk. 3 
kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens 
areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem ud-
gravningen eller påfyldningen og vejens areal. Såfremt der meddelses tilladelse til en delvis sænk-
ningen af Sønderhedevej skal regionen underrettes forud for at sænkningen af vejen udføres. 
 

Vilkår efter råstofloven  

55. Adgang til råstofgraven skal ske via overkørsel til matrikel nummer 182 Arnitlund, Vedsted belig-
gende på Sønderhedevej, 6500 Vojens, og det er ikke tilladt at anvende andre adgangsveje jf. Ha-
derslev Kommunes tilladelse efter vejloven/privatvejsloven, sagsnr. 16/1394, se bilag 5 

Graveafstande og begrænsninger  

 
56. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund dog 8 meter under grundvandssoejlet under forudsæt-

ning af, at skråningsanlæg overholdes og at der er nok restmateriale tilbage så der ikke dannes et 
frit vandspejl efter endt indvinding.  

 
57. Tilladt maksimal gravedybde på matr. nr. 24, Arnitlund, Vedsted er 8 meter under højeste grund-

vandsstand, uanset årstidsvariationer under forudsætning af, at skråningsanlæg ikke overskrides. 
 

58. Gravningen må ikke give risiko for nedskridning. 
 

59.  Gravning under grundvand skal ske, så der ikke kan ske skred så færdsel langs søen er sikker. Skrå-
ningerne under grundvand må ikke være stejlere end 1:5 langs bredderne. Når dybden i gravesøen 
er større end 1,80 meter, dvs. mindst 9 meter fra bredden, må der graves med en hældning på 1:2.  

 
60. Støjvolde, jorddepoter, oplag eller lignende må ikke anlægges højere end 4 m over omkringlig-

gende terræn. Eventuel forøgelse af denne højde kan kun ske efter forudgående godkendelse hos 
regionen. 

 

Vilkår efter vandforsyningsloven 
Der foreligger en tilladelse til indvinding af grundvand fra boring: DGU-NR 151.1574 der udløber den 31. 
december 2022. Ved fortsat vaskning af grus skal der foreligge en gældende indvindingstilladelse af grund-
vand til grusvask. 
Vilkår i den gældende vandindvindingstilladelse gengives: 
 
Vandet må ikke uden tilladelse fra Haderslev kommune anvendes til andre formål. jfr. 
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bestemmelserne i lovens § 33. 
 
Boringen skal altid være indrettet således, at grundvandet ikke kan forurenes. 
 
Der må indvindes 20.000 m3 grundvand pr. år til grusvask og sanitære forhold på matr. nr. 
209 Arnitlund ejerlav, Haderslev kommune. 
 
Der må højest oppumpes 75 m3 pr. time . 
 
Tilladelsen bortfalder den 31. december 2022. Såfremt tilladelsen til den tid ønskes fornyet, 
skal ansøgning herom indsendes til Haderslev Kommune, Miljø og natur. 
 
Efter bestemmelserne i lovens § 58 stk. 2 og 3 skal mængden af det indvundne vand måles. Ejeren 
af anlægget skal regelmæssigt kontrollere indvindingen, og hvert år indberette årsindvindingen til 
Haderslev kommune. 
 
Den indvundne vandmængde skal måles med driftstimetæller eller elmåler. 
 
Haderslev Kommune kan til enhver tid ændre bestemmelsen om målemetodens art. 
 
Måleresultaterne for tiden 1. januar - 31. december indsendes til myndighederne inden den 1. 
februar det følgende år. 
 
I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24 fastlægges et cirkulært fredningsbælte med en radius på 
5 m omkring boringen. 
 
Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges gifte eller andre stoffer, som kan 
forurene grundvandet. Der må ikke opblandes bekæmpelsesmidler inden for 
fredningsbæltet, ligesom opbevaring af gødning, bekæmpelsesmidler mv., herunder tom 
emballage, ikke er tilladt. 
 
Haderslev Kommune er tilsynsmyndighed. 
 

3.4 Efterbehandling m.m. 
Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i råstofplan 2020.   

Vilkår efter råstofloven 

61. Efter endt gravning skal matr. nr. 24 Arnitlund, Vedsted efterbehandles til landbrug uden søer ef-
ter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal 
godkendes skriftligt af Regionen.  
 

62. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, stk. 1 indtræder efterbehandlingsfor-
pligtigelsen omgående.  
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63. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. 

 
64. Der må fremover ikke gødskes eller anvendes pesticider på projektarealet. Dette forbliver tinglyst 

på ejendommen efter tilladelsen er udløbet. 
 

65. Der skal stilles en økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen; se nærmere i 
afsnit 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 regionen. 

 

 

4 GENERELLE BESTEMMELSER 
Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser: 

Tilsyn 

Regionen er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven overholdes jf. 
råstoflovens § 31, stk. 1. Regionen kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for 
en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Regionen kan, såfremt et påbud ikke efterkommes in-
den for den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår 

Når afgørelsen er endelig og klagefristen er udløbet, tinglyser regionen 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.  Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 
10, stk. 6 med regionen som påtaleberettiget. 

Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender regionen en regning 
for udlagt tinglysningsgebyr.  

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af regionen, vil de tinglyste vilkår med undta-
gelse af vilkår 64 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Arkæologi 
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Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, 
skal fundet straks anmeldes til Museum Sønderjylland. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal 
afleveres til Museum Sønderjylland og danekræ til et af statens naturhistoriske 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 regionen. 

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til regi-
onen, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man er bekendt med alle til-
ladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser. 

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og regionen kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan 
udarbejdet og indsendt til godkendelse. 

Indberetning af indvunden mængde 

Der skal hvert år gives oplysninger til regionen om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i råstof-
graven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, som regionen udsen-
der årlig information om til alle indvindere. Regionen videresender indberetningen til Danmarks Statistik. 

Indberetning til GEUS 

Resultater af evt. udførte råstofboringer, prøveboringer i jorden samt 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 om dispensation. 

Forsyningsledninger 

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger om ledningsføringer på arealet i 
Ledningsejerregisteret (LER).  
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5 SIKKERHEDSSTILLELSE 
 
Der skal jf. vilkår 42 i hovedtilladelsen stilles en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne, således 
også nu for matr. nr. 24 Arnitlund Vedsted i Haderslev Kommune. Det er vurderet og ansøger har tilsluttet 
sig, at den allerede etablerede sikkerhed for 5 ha er tilstrækkelig til at dække gravningen på matr.nr. 24. 
Der skal dog opnås tilslutning fra banken i form af en vedhæftet skrivelse eller lignende, der tilkendegiver 
at garantien kan tages i anvendelse på den nye matrikel. 
 
Der skal således fremsendes et tillæg til sikkerhedsstillelsen til regionen, inden tilladelsen kan 
tages i brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke samlet overstiger 5 ha og kan re-
guleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, 
efterbehandling eller lignende. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af regio-
nen, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for 
jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.  

Sikkerheden stilles i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra indvinders pengeinstitut.  

6 ANSØGNINGSPROCESSEN  
Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens be-
mærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar 
og regionens bemærkninger til disse.  

 

6.1 Myndighedshøring 
Ansøgningsmaterialet har i perioden 1.12.2020 til 29.12.2020 været sendt i myndighedshøring jf. råstoflo-
vens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstoftilladelse på 
arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgende myn-
digheder: 

• Haderslev Kommune 
• Museum Sønderjylland 
• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
• Vojens Lufthavn 
• Fighter Wing Skrydstrup 
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• Wing OPS Skrydstrup 
• Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
• Miljøstyrelsen Østjylland 

 

Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
 
 

Haderslev Kom-
mune 

Den gældende indvindingstilladelse ti l grus-
vask fra boring DGU nr. 151. 1574 gælder til 
2022. Der skal ansøges om en ny ti lladelse in-
den den eksisterende udløber, den søges via 
miljoe@haderslev.dk. 
 
Søen som ligger øst for graveområdet må ikke 
ændre ti lstand som følge af gravningen. Den 
er beskyttet efter NBL §3. 
 
Hvordan er er vejadgangen til matriklen?  
Sker det fra vejmatriklen eller anden matrikel 
efter aftale med ejerne? 

Det er en forudsætning at der foreligger en 
grundvandsindvindings ti lladelse før grus-
vask kan igangsættes. Det vil  dog være uden 
for rammen af råstofloven at stille vilkår om 
at der skal foreligge en gyldig fornyet vand-
indvindingstilladelse før ti lladelsen gravetil-
ladelsen kan tages i  brug. 
 
Det forventes at råstofindvindingen ikke vil 
have en væsentlig påvirkning på den nærlig-
gende sø som er omfattet af naturbeskyttel-
sesloven §3. Det forventes at de potentielle 
vandstandsændringer der kan forekomme i 
søen som et resultat er råstofindvindingen 
ikke vil  have en væsentlig påvirkning på 
økologien i  søen. 
 
Vejadgangen ti l matriklen vil foregå via 
overkørslen på matr. nr. 182 Arnitlund, Ved-
sted.   
 

Museum Søn-
derjylland 

Det er Museets vurdering, at der ikke vil være 
risiko for at træffe på væsentlige, jordfaste 
fortidsminder ved anlægsarbejde på planom-
rådet. 

 
Ingen bemærkninger 

Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrel-
sen 

  
Ingen bemærkninger 

Vojens Lufthavn  Svar er afgivet af Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse 

Fighter Wing 
Skrydstrup 

 Svar er afgivet af Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse 

Wing OPS 
Skrydstrup 

 Svar er afgivet af Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse 

Forsvarsmini-
steriets Ejen-
domsstyrelse 

Vandspejlet i  forbindelse med råstofgravning 
på matr. nr. 
24 Arnitlund, Vedsted i  Haderslev Kommune 
ikke overstige 0,5 ha, og 
der skal samtidig ske løbende reetablering af 
området. Dette er for at 

Der vil  blive stillet vilkår til at det åbne vand-
spejl  på det ansøgte graveareal ikke må 
overstige et areal på 0,5 ha og at der lø-
bende skal foregå reetablering. 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse øn-
sker at blive kontaktet af indvinder, hvis der 
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minimere vandspejlet og dermed risikoen for 
etablering af fuglekoncentrationer. 
 
Fighter Wing Skrydstrup skal informeres så-
fremt råstofindvindingsområdet 
l igger øde hen i  perioder på mere end 30 
dage. 

er etableret et åbent vandspejl på projekt-
arealet men der i  en længere periode ikke 
indvindes råstoffer.  

Miljøstyrelsen 
Østjylland 

 Ingen bemærkninger 

Banedanmark Banedanmark har ingen bemærkninger ti l 
vedlagte høring. 
 

Ingen bemærkninger 

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 20.4.2021 til 17.5.2021. Der er ikke 
indkommet bemærkninger til partshøringen i perioden.  

Afgørelsen om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse) er 
meddelt den 16. juli 2021 i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Klagefristen udløb den 31. august 2021. 

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning for-
bundet med indvindingen. 

6.3 Partshøring 
Regionen har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19. I forbindelse med partshøringen 
har regionen udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Haderslev Kommune om fastsættelse af vilkår 
om efterbehandling i medfør af råstoflovens § 10a. 

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag: 

Navn  Grund til partsstatus Berørt ejendoms adresse Kontaktadresse 
Haderslev Kommune Berørt myndighed  hgka@haderslev.dk 
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Museum Sønderjyl-
land 

Berørt myndighed  kontakt@msj.dk 

Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen 

Berørt myndighed  info@tbst.dk 

Vojens Lufthavn Berørt myndighed  airport@vojens.dk 
Fighter Wing Skryds-
trup 

Berørt myndighed  fwskp@mil.dk 

Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse 

Berørt myndighed  Fes-myn@mil.dk 

Miljøstyrelsen Østjyl-
land 

Berørt myndighed  ojl@mst.dk, alh@mst.dk 

L. A. KEGLHØJ ApS Beliggendeheden medfører indi-
viduel interesse. 

Keglhøjvej 32 (ejer af 
matr. nr. 182 og 234) 

 

Jacob Bjerg Nielsen Ejer, matr.nr. 24 Arnitlund, Ved-
sted 

Sønderhedevej 2  

Mette Bang Paulsen Beliggendeheden medfører indi-
viduel interesse. 

Sønderhedevej (ejer af 
matr. nr. 50b) 

 

Karsten Paulsen Beliggendeheden medfører indi-
viduel interesse. 

Sønderhedevej (ejer af 
matr. nr. 50b)  

 

Gram Og Nybøl God-
ser A/S 

Beliggendeheden medfører indi-
viduel interesse. 

Langdyssevej (ejer af 
matr. nr. 233) 

 

Entreprenørfirmaet 
Eigil  Jensen, Billund 
A/S 

Ansøger samt ejer af matr. nr. 
209.  

Sønderhedevej kj@eigiljensen.dk 

Torben Hejsel Beliggendeheden medfører indi-
viduel interesse. 

Sønderhedevej 3 (ejer af 
matr. nr. 50a) 

 

Eike Jensen Beliggendeheden medfører indi-
viduel interesse. 

Tøndervej 10 (ejer af 
matr. nr. 26 og 66) 

 

Susan Bayer Hejsel Beliggendeheden medfører indi-
viduel interesse. 

Odinsvej 6 (ejer af matr. 
nr. 184) 

 

 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 17.12.2021 til 15.1.2022 og der 
indkom følgende høringssvar. 

Ejendommens adresse Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
Museum Sønderjylland Museet har noteret, at vores udtalelse er 

med i ti l ladelsen og har ingen yderligere 
bemærkninger hertil. 
 

Ingen bemærkninger 

Haderslev Kommune 
vedr. efterbehandling 
(§ 10a) 

Haderslev Kommune har følgende tre be-
mærkninger i  forlængelse af ”Partshøring 
over udkast ti l ti lladelse ti l erhvervsmæs-
sig råstofindvinding på dele af matr.nr. 24 
Arnitlund, Vedsted i  Haderslev Kom-
mune”. 
 

1. Haderslev Kommune finder, at af-
snittet om vilkår efter Vejloven (P 
7) bør formuleres sådan: 

 

Regionen har taget hensyn ti l kommunens øn-
ske om ændring af formulering i  afsnit 3.3 ad-
gangsforhold og afstande. 
 
Det rødskraverede felt der i llustrerer det 
areal nær Sønderhedevej, hvor der er restrik-
tioner i  forhold til skråningsfald følger nu hele 
Sønderhedevej. 
 
En VVM-screening er en projektvurdering og 
ikke en ti l ladelse. Vilkår 18 i hovedtilladelsen 
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Indvinder har udvist inte-
resse for at sænke den del 
af Sønderhedevej der lø-
ber langs matr. nr. 24 Ar-
nitlund. Vedsted. Der fo-
religger ikke en ti lladelse 
ti l  en delvis sænkning af 
Sønderhedevej ved 
meddelelsen af denne ti l-
ladelse. Sænkning af vejen 
må ikke foretages før der 
er søgt og meddelt tilla-
delse fra Haderslev kom-
mune hertil. I forbindelse 
med en eventuel tilladelse 
vil der blive stillet krav til 
den fremtidige udform-
ning af vejen og taget stil-
ling til trafikkens afvikling 
i anlægsfasen. 
 

 
2. Derudover har Haderslev Kom-

mune følgende bemærkning ti l 
Bilag 2:  

Den røde skravering viser 
det stykke, hvor der skal være en skråning 
fra vejen. Men nord for første knæk skal 
der være en ”nedkørsel” til den lavere vej 
– her er der også krav om skråningsfald. 
Kunne vises ved at forlænge det skrave-
rede areal mod nord. 
 
 

3. Haderslevs sidste bemærkning 
vedr. formulering i  VVM-scree-
ning: 

I screeningsafgørelsen un-
der projektets placering 
står der, at det ansøgte vil 
tættere på vejen end 2 
gange højdeforskellen – 
hvilket strider mod stan-
dardvilkårene. Dette er 
uheldigt – men Haderslev 
Kommune ved ikke, om 
det kan ændres – eller om 
det reelt har betydning. 

 

beskriver bl.a. at der ikke må graves nærmere 
end 3 meter fra offentligt vejskel og at der 
ikke må graves under et skråningsanlæg på 
1:2 medmindre der er opnået dispensation ti l 
andet. Indvinder er derfor begrænset ti l at 
følge den ti l  enhver tid gældende lovgivning 
samt de vilkår og dispensationer der er givet i  
forbindelse med en råstoftilladelse. 

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 
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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 indeholde vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i 
forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrå-
det 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 ha-
bitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder):  
Det nærmeste Natura 2000-område er er Pamhule Skov og Stevning Dam (N92), som ligger i en afstand af 
5,1 km fra graveområdet. Pamhule Skov og Stevning Dam er områder udpeget som habitat- og fuglebeskyt-
telsesområder.  
Udpegningsgrundlaget for naturtyperne i området er næringsrig sø, surt overdrev, rigkær, bøg på mor med 
kristtorn, ege-blandskov, vandløb, kilvæld, bøg på mor, bøg på muld, elle- og askeskov. Det senest vedta-
gede udpegningsgrundlag for arter består af hvepsevåge, rød glente og isfugl. Udpegningsgrundlaget for 
naturtyperne i området i høring er kransnålalgesøer. Udpegningsgrundlaget for arter i området i høring er 
fjordterne, klyde og sortspætte. 
 
Det er regionens vurdering at der kan udelukkes en væsentlig påvirkning på N92 (habitatområde) og N59 
(fuglebeskyttelsesområde) fra støj, støv og vibrationer. I vurderingen vægtes særligt højt afstanden på 5,1 
km til området, som usandsynliggør at støj og vibrationer forbundet med råstofgravningen kan udbrede 
eller forplante sig til Natura-2000-området. Der er stillet vilkår om at støvdannelse bekæmpes med vand-
sprøjtning i det omfang det er nødvendigt. Der søges som udgangspunkt ikke tilladelse til grundvandssænk-
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ning, hvormed det af regionen vurderes at graveaktiviteter i graveområdet vil have en meget lokal påvirk-
ningen på grundvandet og derfor ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på nærmeste § 3-søer eller på 
Pamhule Skov og Stevning Dam.    

Grundet udpegningsgrundlagets karakter, råstofindvindingens karakter og afstanden til Natura 2000-områ-
det vurderes råstofindvindingen ikke at kunne påvirke Natura 2000-området. 

Regionen 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 konsekvensvurdering af 
projektets virkning på Natura 2000-området. 

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

Inden for graveområdet eller i nærheden af graveområdet er der ifølge Naturbasen og Miljøportalen ikke 
konstateret forekomster af dyre- eller plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Indvindings-
arealet er landbrugsjord i omdrift, som ikke formodes at være et raste- eller levested for eller huse nuvæ-
rende bilag IV-arter. 

Regionen vurderer derfor, at projektet med disse vilkår ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og 
plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Samlet  vurdering af forholdet t il habitatbekendtgørelsen:  

Det er regionens vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke arter eller habitatområder væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller 
voksesteder for de arter, der indgår i et udpegningsgrundlag. Det ansøgte vil endvidere efter regionen vur-
dering ikke medføre beskadigelse/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 Over Jerstal. Der er i regionplanen for Søn-
derjyllands Amt, hvor området blev udlagt, ingen konkrete forudsætninger for udlægget 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. Regionen vurderer derfor, at området 
ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning. 
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Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold 

Det ansøgte areal ligger inden for OSD og NFI. Det vurderes af regionen at grundvandsforekomsterne i om-
rådet bliver yderligt sårbare af råstofindving.  Regionen har derfor meddelt tilladelsen på baggrund af en 
række vilkår der sikrer en grundvandsbeskyttelse efter at indvindingen og området er afsluttet og efterbe-
handlet.  

Det drejer sig om vilkår 64, som er stillet for at sikre, beskytte og understøtte en bæredygtig forvaltning af 
grundvandets kvalitet og kvantitet i sårbare områder. 

Desuden har regionen stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndte-
ring af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er lav. Der gælder et ge-
nerelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 i jordforure-
ningsloven. 

Vilkår 64 om pesticider og gødskning er stillet jf. retningslinjerne i råstofplanen 2020 og tinglyses på ejen-
dommen, og regionen vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil på-
virke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab 

§ 3-områder: 
Det ansøgte areal grænser op til følgende beskyttede naturområder: Sø og mose. Der ligger en mose 800 
meter sydøst for graveområdet. Grundet afstanden på 800 meter koblet med det begrænsede areal samt 
gravevolumen vurderes det, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning af sårbare områder. 
Omkring 30 meter øst for projektområdet findes en § 3-beskyttet sø (tidligere gravesø). Søen vurderes ikke 
at være sårbar for en mindre midlertidig grundvandssænkning fra råstofindvinding, idet mindre vandspejls-
ændringer er normale og ikke vurderes at påvirke søøkologien. 

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj:  

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henføre beboelser i landområder tæt 
ved råstofgrave til områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder i Miljøstyrelsens 
støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår.  

Det vurderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier kan overholdes og reguleres igennem de 
fastsatte vilkår om etablering af støjvolde i tilladelsen om aktiviteter og støjdæmpning bortset fra i kortere 
perioder igennem anlægsfasen, hvorfor der særskilt er stillet vilkår om dette. Det vurderes, at der ikke er 
behov for at begrænse tidsrum eller sætte højere grænseværdier. 



19 
 

Regionen vurderer samlet, at der er truffet tilstrækkelige vilkår til at sikre, at de vejledende støjgrænser kan 
overholdes.   

Støv:  

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at de stillede vilkår i ho-
vedtilladelsen vedrørende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener 
hos naboer omkring det ansøgte graveområde. Samtidigt kan virksomhedens drift opretholdes indenfor 
projektarealet uden væsentligt bebyrdende tiltag. 

Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil ske fra overkørsel fra Sønderhedevej. Det er Haderslev Kommune, der som 
vejmyndighed vurderer de trafikale forhold.  

I miljøscreeningen vurderes det, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give væsentlige gener for nærme-
ste omboende i form af støj, vibrationer, rystelser og støv. 

 

Kulturarv og andre beskyttelser 

Der er ikke registreret fortidsminder, kulturarvsarealer, diger, beskyttede arealer og beskyttelseslinjer in-
denfor det ansøgte graveområde. 

Museum Sønderjylland har vurderet, at der ikke vil være risiko for at finde væsentlige, jordfaste fortidsmin-
der ved anlægsarbejdet. Vurderingen er begrundet med at der i nærliggende råstofgrave ikke er fundet 
jordfaste fortidsminder. 

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

Regionens vurdering af projektet i forhold til vandplanlægning 

I henhold til bekendtgørelse nr. 449 af 11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8 
skal der, før der meddeles tilladelse efter råstoflovens § 7, foretages en vurdering af, om det ansøgte kan 
medføre påvirkning af tilstanden og mulighed for målopfyldelse i berørte målsatte søer, vandløb, kystvande 
og grundvandsforekomster.  

Ifølge Vandområdeplan 2015-2021 findes der 3 regionale og 1 terrænnær grundvandsforekomst inden for 
projektområdet. Alle tre regionale forekomster har god god kvantitativ tilstand, men 2 ud af de 3 grund-
vandsforekomster har ringe kemisk tilstand. Den terrænnære grundvandsforekomst har både god kvantita-
tiv og kvalitativ tilstand.  

I Vandområdeplan 2015-2021 er der ingen målsatte søer, vandløb eller kystvande inden for eller i en radius 
af 1,5 km udfra projektområdet.  
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I basisanalyse for Vandområdeplan 2021-2027 findes der 3 dybe, 3 regionale og 1 terrænnær grundvands-
forekomst inden for projektområdet. En af de regionale grundvandsforekomster (DK401_dkmj_2_ks) har 
ukendt kemisk tilstand og på baggrund heraf risiko for manglende målopfyldelse i 2027. De øvrige grund-
vandsforekomster er ikke i risiko for manglende målopfyldelse.  

I basisanalyse for Vandområdeplan 2021- 2027 er der ingen målsatte søer, vandløb eller kystvande inden 
for eller i projektområdernes nærhed.  

Der er i forbindelse med nedenstående redegørelse for grundvandsforhold belyst, at den begrænsede rå-
stofindvinding under grundvandsspejlet ikke vil påvirke grundvandskemien i området, ligesom afgravningen 
af råstoffer ikke vil medføre væsentlig ændring af den naturlige beskyttelse af grundvandet under og efter 
endt indvinding.  

Råstofindvinding på de ansøgte arealer vurderes således ikke at påvirke tilstand af eller mulighed for miljø-
målsopfyldelse for overfladevandområder, kystvande eller grundvandsforekomster. 

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

Formålet med graveplanen 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 begræn-
ses mest muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen 
samt at der tages de nødvendige landskabelige samt natur- og miljømæssige hensyn.  

Via graveplanen 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 bilag. Af planerne fremgår det at graveområdet skal 
efterbehandles til landbrug. Der er ikke behov for tilførsel af jord. Områder, hvor der er gravet under 
grundvandsspejlet vil blive fyldt op af sand og efterfølgende overjord og muldjord som de hhv. efterføl-
gende lag.  

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Haderslev Kommune, som har haft følgende bemærk-
ninger: Afventer høringssvar. 

Regionen har foretaget en hensynsafvejning efter råstofloven og stillet de relevante vilkår, der sikrer, at ef-
terbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene er stillet jf. 
lovens § 10. Indvindingen forventes ikke at påvirke det værdifulde landskab negativt, da indvindingsarealet 
tilbageføres til landbrugsdrift og de landskabelige træk ikke udjævnes ved indvindingen. 

Regionens vurdering af ressourcens omfang og kvalitet 
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Der gives tilladelse til råstofindvinding på ca. 1,1 ha stort areal. Den ansøgte gravedybde er ca. 15 meter 
under terræn, og ned til kote 35 meter. Terrænet ligger i ifølge ansøger i kote 49,5 – 50 meter. Der forven-
tes en forekomst af muld på ca. 0,3-0,4 meter. Variation af tykkelsen af overjord på prokektarealet er ube-
tydelig lille. Den samlede ressource på matr. nr. 24 Arnitlund, Vedsted er ca. 100.000 m3. Råstofferne på 
matr. nr. 24 Arnitlund, Vedsted forventes at være af samme kvalitet som på den tilstødende matr. nr. 182 
Arnitlund, Vedsted. Råstofferne er definerede som grovkornede med en generel stabil kvalitet, der egner 
sig godt til beton-produktion og vejanlæg. Råstofferne anvendes i forskellige bygge- og anlægsprojekter i en 
radius af ca. 5 – 60 km fra råstofgraven. Hvis omsætningen af råstoffer følger ansøgers forventning, kan det 
forventes at råstofferne er færdiggravede efter ca. 2 år.  

På den baggrund vurderer regionen at en indvindingstilladelse på matr. nr. 24 Arnitlund, Vedsted er godt 
egnet til at forsyne lokale og regionale projekter med et behov for råstoffer.  

Regionens samlede vurdering  

Regionen vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen kan 
gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og omgivel-
serne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interesser, der 
gælder for området og at de råstoffer der findes på projektarealet er nærliggende og kvalitetsmæssigt eg-
nede til at forsyne de projekter, der i området har behov for råstoffer. 

På den baggrund vurderer regionen, at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.  
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8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 
 

8.1 Klagevejledning 
Regionens afgørelse om tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørelsen kan på-
klages 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 regionen i klageportalen senest den 2. marts 2022 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 
offentliggørelsen af afgørelsen. 

 

8.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

https://naevneneshus.dk/
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mst@mst.dk 
Haderslev Kommune, hgka@haderslev.dk 
Museum Sønderjylland, kontakt@msj.dk 
Miljøstyrelsen Østjylland, ojl@mst.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, trm@trm.dk 
Vojens lufthavn, airport@vojens.dk 
Vejdirektoratet, hoeringer@vd.dk 
Haderslev Stift, kmhad@km.dk 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, fes-myn@mil.dk 
Fighter Wing Skrydstrup, fwskp@mil.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 
 
 
 

Parter  

Parter jf. listen i afsnit 6.3 Partshøring. 

Foreninger og organisationer (klageberettigede) 
 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Aabenraa@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Sønderjylland@dof.dk  
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds, Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
atur@dof.dk 

 

  

mailto:ojl@mst.dk
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9 BILAG 
Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort 
2. Graveplan 
3. Efterbehandlingsplan 
4. Udtalelse fra museet 
5. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema 
6. Andre myndigheders tilladelser  
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Bilag 1 Oversigtskort 
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Bilag 2 Graveplan 
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Bilag 3 Efterbehandlingsplan 
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Bilag 4 Udtalelse fra museet 

 
 Arkæologisk udtalelse i henhold til Museumslovens § 25:  
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har modtaget forespørgsel vedrørende ovennævnte om-
råde og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af det berørte område.  
Efter det oplyste skal der indvindes råstoffer på arealet. Museet er dog vidende om, at der tidligere er 
udvundet råstoffer i et stort område omkring og på den aktuelle matrikel.  
Museets vurdering  

På baggrund af ovenstående er det Museets vurdering, at der ikke vil være risiko for at 
træffe på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde på planområdet. 
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