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1 AFGØRELSE 

Forud for meddelelse af dette tillæg til tilladelse har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal 

fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. Der redegøres i afsnit 6 nær-

mere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, tillægget kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven 

- miljøvurderingsloven  

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

- Habitatbekendtgørelsen 

- Høringssvar fra Esbjerg Kommune og Esbjerg Lufthavn 

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- forvaltningsloven  

- administrationscirkulæret (CIR1H nr. 9418 af 23. juni 2014 om regionernes behandling af ansøgnin-

ger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig 

råstofindvinding) 

 

1.1 Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til råstoftilladelse af 4. juli 2012 (gældende til 31. december 

2022) på ejendommen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel i Esbjerg Kommune. Se oversigtskort på forsiden samt 

detailkort på næste side. 

Tillægget meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1 og indeholder vilkår 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. 

En råstoftilladelse kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

En råstoftilladelse 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. 
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Figur 1a. Oversigtskort med indrammet graveområde (pink indramning). 

 

Figur 1b. Efterbehandlingsplan.  



 

4 
 

1.2  Før tillæg til tilladelsen tages i brug 

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før tillægget til tilladelsen kan tages i brug: 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tillægget til tilladelsen har som udgangspunkt op-

sættende virkning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan lade tillægget træde i 

kraft.  

 

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Flemming Schantz (direktør i Schantz Byg A/S) som ejer af matr.nr. 15 Ølufgård, V. Ne-

bel i Esbjerg Kommune. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

Schantz Byg A/S har indsendt en plan for ændret efterbehandling. Planen er sendt efter regionens tilsyn, 

hvor det kunne konstateres, at efterbehandlingen var landskabeligt og naturmæssigt i orden, men ikke le-

vede op til alle vilkår i tilladelsen. Råstofgraven er færdiggravet, og ansøgningen består af en efterbehand-

lingsplan, hvor der efterbehandles til naturområde/skovdrift og den eksisterende sø skal blive på arealet.  

 

2.2 Beskrivelse 

Regionen konstaterede på tilsyn den 13. august 2019, at efterbehandlingen var ændret, idet der var etable-

ret en sø. Indvinder ønskede søen bevaret og havde planer om at etablere skov.  

Indvinder ansøgte derfor om ændret efterbehandling på matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel i Esbjerg Kommune 

i form af anvendelse som naturområde/skovdrift (i stedet for landbrug) og med anlæggelse af en perma-

nent sø. Senere i sagsforløbet har ansøger ønsket, at egentlig skov udgår af efterbehandlingsplanen, så ef-

terbehandlingen nu omfatter natur/landbrug. Dette kan ses af bilag 2.  

Skrænthældningerne mv. i efterbehandlingsplanen blev opdateret i 2019. Opdateringen er efter regionens 

vurdering ikke en væsentlig ændring, der kræver behandling efter råstoflovens § 7. Terræntilpasningerne er 

muliggjorte af en tidligere erhvervet dispensation efter § 52 til tilkørsel af jord og har gjort råstofgravnin-

gens landskabelige indgreb moderat. Den landskabelige tilpasning blev derfor accepteret ved en tilsynsaf-

gørelse ved tilsyn i september 2019. Tilsynsafgørelsen om at terrænet var ændret, men kunne accepteres, 
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blev truffet i forbindelse med, at der var meddelt påbud om reetablering af vej og matrikelgrænser, da der 

var gravet ud over matrikelgrænser og gennem en privat vej.    

 

Baggrundsoplysninger om den eksisterende drift:  

I den eksisterende tilladelse fremgår deklarationsteksten med betingelserne 31.” Arealerne skal efter endt 

indvinding efterbehandles til landbrugsformål i overensstemmelse med vedlagte retableringsplan” og 32. 

”Der må ikke efterlades søer på arealet.”  Disse to vilkår ønsker ansøger ændret.  

Der foregår ikke længere råstofindvinding på arealet. 

 

3 VILKÅR  

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tillægget til tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stil-

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

 

3.1 Omfang 

41. Tillægget til tilladelse er gældende til 31. december 2022, hvorefter dette tillæg udløber. Udløbet sker 

samtidigt med hovedtilladelsens udløb.  

 

3.2 Efterbehandling m.m. 

Der fastsættes følgende nye vilkår, herunder vilkår 42 og 44, som erstatter hhv. vilkår 31 og 32 i gældende 

hovedtilladelse:  

42. Efterbehandlingen skal udføres jf. planen i bilag 2 og 3. Efter endt gravning skal der efterbehandles 

til landbrugsformål og natur eller en blanding af disse – der må dog i den forbindelse ikke etableres 

træopvækst inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal 

godkendes skriftligt af Region Syddanmark. 

 

43. Skrænthældningerne skal være omtrent som allerede udført (godkendt ved tilsyn) og som angivet i 

det opdaterede kortbilag (indsendt i forbindelse med og godkendt ved tilsyn) vedlagt som bilag 3.  
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44. Der må etableres en sø på arealet på under 5.000 m2 i overensstemmelse med efterbehandlingspla-

nen i bilag 2. Der må ikke etableres en ø i søen, da dette giver risiko for tilhold af måger, som udgør 

en sikkerhedsrisiko for luftfarten.  

 

45. Vilkår 31 og 32 i hovedtilladelsen bortfalder med dette tillæg. De øvrige vilkår i hovedtilladelsen er 

fortsat gældende.  

 

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 råstofloven over-

holdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal 

lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt 

et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den 

ansvarliges regning. 

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 Re-

gion 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. 

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Syddanmark kan kræve en ny grave-/efterbe-

handlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 

 

5 ANSØGNINGSPROCESSEN  

5.1 Miljøvurderingsloven  

Den ansøgte projektændring vurderes ikke at kunne have væsentlig indvirkninger på miljøet, hvorfor æn-

dringen ikke falder ind under miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13.  

Dette betyder, at der ikke skal ansøges efter miljøvurderingslovens § 18 og træffes afgørelse om hvorvidt 

projektet er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 21.  
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Region Syddanmark har derfor ikke foretaget en screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingslo-

ven. Regionen har desuden jf. administrationscirkulæret sendt udkastet til tilladelse i høring hos Esbjerg 

Lufthavn. 

De stillede vilkår til tillægget sikrer efter regionens vurdering, at der ikke er nogen væsentlige risici forbun-

det med anlæg af søen. 

5.2 Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19. I forbindelse med 

partshøringen har Region Syddanmarks udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Esbjerg Kommune. 

Der er udpeget følgende parter og relevante myndigheder i denne sag: 

Hvem  Partsrolle Kontaktadresse 

Esbjerg Kommune Myndighed std@esbjerg.dk 

Esbjerg Lufthavn Part  ebj@ekeb.dk 

Peter Termansen Juhl Ugleholt 
Ries og Michelle Juhl Ugleholt 
Ries 

Part, ejer matr.nr. 14 Ølufgård, V. Nebel 
(ejendommen Søhalevej 21, 6715 Es-
bjerg N) 

Digital Post (subsidiært 
alm. brev)  

Christina Smith Tinghus og Jens 
Rye Tinghus 

Part, ejer matr.nr. 17c Ølufgård, V. Ne-
bel (ejendommen Søhalevej 31) 

Digital Post (subsidiært 
alm. brev) 

Stanstorp Dairy ApS 
CVR-nr.: 38998544 

Part, ejer matr.nr. 13 
(ejendommen Ølufvad Hovedvej 31) 

Digital Post (subsidiært 
alm. brev) 

Schantz Byg A/S 
CVR-nr.: 24240797 

Part, ansøger Digital post samt 
alice@schantz.dk 

Flemming Schantz Part, lodsejer Digital post (subsidiært 
alm. brev) samt 
alice@schantz.dk 
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Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 4. december 2019 til og med den 

3. januar 2020 og der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger (opsummerede) Region Syddanmarks be-
mærkninger 

Esbjerg Kom-
mune – ind-
kommet 12. 
december 

 

 

Til NBL § 18:  Regionen har 
tidligere ved en tilsynsafgø-
relse accepteret terrænfor-
holdene, idet det blev vurde-
ret at de etablerede og min-
dre stejle skrænter end op-
rindeligt angivet, ser mere 
naturlige ud og bedre afspej-
ler det oprindelige terræn. Vi 
finder derfor ikke anledning 
til at kræve koterne i den op-
rindelige efterbehandlings-
plan fulgt.  

Mht. beplantning, så er der 
ikke ansøgt om træopvækst i 
efterbehandlingsplanen ind-
sendt foråret 2020. Da vil-
kårsstillelsen åbner op for ef-
terbehandling til natur, hvori 
kunne indgå etablering af en-
kelte, grupper af eller mindre 
områder med træer, vil der 
imidlertid blive stillet vilkår 
om, at fortidsmindebeskyt-
telseslinjen friholdes for 
plantet træopvækst. 

Kommuneplan: Der er ind-
hentet ok fra Esbjerg Luft-
havn (som ejes af Esbjerg 
Kommune) og Esbjerg Kom-
mune har efterfølgende sagt 
god for projektet. 

 

Screening og skovrejsning: 
Der er i foråret 2020 ind-
sendt en ændret efterbe-
handlingsplan hvor skovrejs-
ning ikke indgår, hvorfor for-
holdet ikke screenes. Der er 
dog bibeholdt et område 
med krat og træopvækst om-
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kring søen af hensyn til at mi-
nimere ophold af fugle. An-
søger ønsker måske på sigt 
skovrejsning, men dette er 
ikke helt afklaret, hvorfor der 
evt. vil være en kommunal 
sagsbehandling senere.  

Esbjerg Luft-
havn – ind-
kommet den 
14. januar  

Med henvisning til telefonsamtale d. 10/1-2020 angående grusgrav 
beliggende matr.nr. 15 Ølufgård, V.Nebel, Esbjerg Kommune, har 
lufthavnen (undertegnede samt lufthavnens vildtkonsulent) foreta-
get besigtigelse af sø på ovennævnte matrikel. 

Vi har vurderet en evt. risiko for øget fugleforekomster ift. Lufttra-
fikken, og ikke fundet nogen øget risiko med henblik på den plan-
lagte størrelse på vandspejl (under 5.000m2). Lufthavnen har der-
for ingen bemærkninger til projektet. 

Taget til efterretning. 

Christina og 
Jens Tinghus, 
Søhalevej 30 

Meddeler tilslutning til ændret efterbehandling. 

For det første er omgravet jord særdeles besværlig at få i god land-
brugsdrift – vi taler af erfaring da vi ejer de tilstødende arealer mod 
nord hvor der for over 50 år siden blev gravet grus. 

For det andet er området fattigt på natur, hvilket den nye plan er 
med til at råde bod på. 

Det nye areal vil medvirke til at vi nu samlet får 30 hektar der kan 
opfattes som rigtig god og varieret natur til glæde for både planter, 
dyr og mennesker. 

Ingen bemærkninger udover 
at den i foråret 2020 æn-
drede efterbehandlingsplan 
vil betyde mindre natur end i 
efterbehandlingsplanen fra 
efteråret 2019 (i første om-
gang, om end der måske se-
nere skal foretages skovrejs-
ning). 

 
 

Projekttilpasninger – anden og tredje høring 

I forbindelse med første høring har Esbjerg Lufthavn fået en vildtkonsulent til at vurdere projektet. Der ind-
kom derefter den 13. januar 2020 høringssvar fra Lufthavnen, som var positiv over for projektet baseret på 
vildtkonsulentens tilbagemelding. 

Den 4. marts 2020 har regionen telefonisk hørt Esbjerg Kommune om holdningen til projektet efter lufthav-

nens udtalelse, og kommunen var positivt indstillet, hvorfor der er blevet udarbejdet et nyt udkast til tilla-

delse.  

Den 9. marts 2020 har ansøger oplyst ang. efterbehandlingen at der ikke kommer skov på nu, men måske 

først om nogle år, hvilket de i så fald vil ansøge om hos kommunen. Derfor vil han indsende en ændret ef-

terbehandlingsplan, hvor der indgår landbrug i stedet for skov, samt en sø med krat og naturlig eller plantet 

træopvækst omkring søen. Der vil blive tilsået på landbrugsarealerne. Disse er allerede godkendt efterbe-

handlede hvad angår terrænforhold.  

På den baggrund, vurderes det ikke nødvendigt at screene den ændrede efterbehandling.  
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Høringen af det reviderede udkast er sendt til myndigheder og parter i perioden 28. april 2020 til 25. maj 

2020. Der indkom ingen høringssvar.  

Udkastet (rev. 2) er igen blevet sendt i høring igen fra den 29. maj 2020 til den 26. juni 2020, fordi der ved 

en fejl ikke i første revision var sat vilkår om, at landbrug kan indgå i efterbehandlingen (som også i den op-

rindelige efterbehandlingsplan) samt sat vilkår om, at fortidsmindebeskyttelseslinjen skal respekteres i ef-

terbehandlingen jf. ønske fra Esbjerg Kommune. Der indkom svar fra Esbjerg Lufthavn, Esbjerg Kommune 

og indvinder/lodsejer om at der ikke var bemærkninger.  

De tilpassede udkast blev kun sendt i høring hos udvalgte parter, idet der ikke vurderes at være væsentligt 
ændret i forhold til andre parter end kommunen, evt. lufthavnen og lodsejer/indvinder, hvorfor disse i an-
den omgang er de eneste hørte.  
 
 

6 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

6.1 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.  

Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er 

nævnt i lovens § 3.  

6.2 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 efter habitatbekendtgørelsen til det ansøgte projekt. 

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): 
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Det nærmeste Natura 2000-område habitatområdet ”Alslev Ådal” er ca. 6.400 meter væk fra graveområ-

det.   

Området består af et tidevandspåvirket å-løb med udløb til Vadehavet, samt de omkransende naturarealer 

i form af enge samt moser, overdrev og heden Varde Sønderhede.  

Det ansøgte vurderes grundet dels afstanden og dels det ansøgtes karakter i form af ændring til delvist na-

turområde samt en mindre, lavvandet sø ikke at forårsage en negativ påvirkning af habitatområdet. 

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): 

Der er ikke inden for graveområdet konstateret (ved opslag på Miljøportalen - Naturdata) forekomster af 

dyre- eller plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:  

Det er Region Syddanmarks vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- 

eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Region 

Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrear-

ter, 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 Søhale. Der er i Råstofplan 2016 ingen kon-

krete forudsætninger for dette projektareal i udlægget af graveområdet. Regionen vurderer derfor, at ind-

vindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med råstofplanen. 

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

Det ansøgte er ikke omfattet af kommune- eller lokalplan. Ca. 1360 meter sydvest for området er der lokal-

planer for Esbjerg Lufthavn.  

Regionen vurderer, at området ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer det ansøgte.  

Andre bestemmelser  

Jf. administrationscirkulæret, skal regionsrådet indhente en udtalelse fra Statens Luftfartsvæsen (nu Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen), hvis der ansøges om råstofindvinding under grundvandsspejl indenfor 13 km af 
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offentlige flyvepladser og militære flyvestationer, idet fugle udgør en risiko for flytrafik, da det kan føre til 

bl.a. havari.  

I Råstofplan 2016 henvises til en bestemmelse fra Trafikstyrelsen fra 2006 om, at der ikke bør etableres per-

manente søer, vådområder mv., der kan tiltrække fugle, indenfor en afstand af 13 km fra lufthavne. Imid-

lertid er der i 2015 udgivet en dansk rapport, hvori det bl.a. er undersøgt i hvilket omfang etablering af hhv. 

søer og vådområder i zoner omkring lufthavne udgør en særskilt risiko for flytrafikken. Nedenfor er gengi-

vet et uddrag fra rapporten med konklusioner vedrørende søer samt uddrag fra en rapport, der handler 

særskilt om gæs. 

Uddrag og kort gengivelse af resultater fra rapporten: Vådområder, flyvepladser og risiko for 

bird strikes (Teknisk rapport nr. 50 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015):  

Overnattende gæs forekommer sjældent i/ved mindre søer. Antal bird strikes fra gæs er øget, men med en 

meget lille samlet andel. Flest strikes kommer fra måger, rovfugle og svaler, men også arter som vibe og 

hjejle giver risiko. De fleste arter, der er registreret i bird strikes i Danmark, er ikke er særligt tilknyttet søer, 

men snarere marine områder og vådområder (lavvandede, periodevist oversvømmede landområder), men 

det konstateres også, at andefugle udenfor yngleperioden benytter søer af en vis størrelse og dagligt træk-

ker mellem marine områder og søen. 

Der blev ikke fundet en statistisk sammenhæng mellem antallet af bird strikes for sø-fugle (ænder, gæs og 

vadefugle) samt småfugle for den nuværende (2013) forekomst, tæthed og størrelsesfordeling af søer. Der 

blev fundet et svagt, men ikke signifikant, fald i antallet af bird strikes med antallet af søer indenfor lufthav-

nens 13-km zone – muligvis fordi fuglene ikke har behov for at flytte sig så meget eller fordi de nye (og re-

etablerede) søer i undersøgelsen er små (under 5.000 m2) og derfor giver et mindre antal tilknyttede fugle i 

forhold til hvis der var tale om større søer. 

Det konkluderes i rapporten, at man bør undlade at etablere øer (som kan virke som ynglekolonier for må-

ger) samt ikke have gamle træer (som kan tiltrække skarver). Den kritiske nedre grænse for rastende vand-

fugle (ænder, gæs og måger) formodes jf. rapporten at være 2-3 ha. Det nævnes videre i anbefalingerne i 

afsnit 6, at oprettelse af mindre søer under 0,5 ha (5.000 m2) ikke giver anledning til forbehold. 

Relevante konklusioner fra rapport om gåsebestande og flyvesikkerhed i Danmark (Teknisk rap-

port nr. 66 fra DCE, 2015): 

Bramgæs og grågæs kan udgøre et særligt problem, idet de er øget betydeligt i antal, flyver i flokke og er 

meget store dyr. Gæs tiltrækkes af åbne områder med naturlig, lav vegetation samt af landbrugsarealer, da 

der er et fødegrundlag i form af såede frø, plantevækst samt spild efter høst.  

Regionens samlede vurdering 

Der bliver tale om en sø på under 5.000 m2, som derfor kan holdes væsentligt mindre end den kritiske sø-

størrelse, man ser endda tendens til et nedsat antal bird strikes fra sø-fugle ved etablering af små søer.  
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Nærområder (afstande under 13 km) til flyvepladser/lufthavne udgør ca. 11,1 % af det danske landareal. 

Der ligger i området indenfor 3 km til lufthavnen allerede adskillige små og større søer, og det vurderes 

ikke, at denne sø i sig selv vil ændre noget væsentligt på tilholdet af fugle i området. Søen vurderes ikke at 

indgå som en del af en ledelinje (fugleflugtrute) over lufthavnen, men vil snarere bidrage til at fjerne fugle 

fra de helt nære lufthavnsomgivelser, som også rapport nr. 50 peger på kan være tilfældet.  

Lufthavnen har haft en vildtkonsulent til at se på sagen, og har på den baggrund ikke haft bemærkninger til 

den ændrede efterbehandling.  

Ansøger har på længere sigt (men dog uden for råstoftilladelsens tidsperspektiv) overvejet at plante skov 

på arealet. Dette vil sandsynligvis give en yderligere reduktion af fugletilhold, idet det fjerner et åbent land-

skabselement. 

Det vurderes samlet, at det ansøgte ikke vil have en negativ effekt på flysikkerheden. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab  

§ 3-områder og natur i øvrigt: 

Det ansøgte areal indeholder allerede en beskyttet sø i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 15. Nord for det 

ansøgte findes flere søer, heraf nogle større. I efterbehandlingsplanen er der angivet områder indenfor og 

udenfor graveområdet som ”krat”. Disse områder indeholder naturbeskyttet mose, sø og eng, som ikke må 

tilstandsændres uden særlig tilladelse/dispensation fra kommunen. Rent naturmæssigt vil en ændring på 

dele af arealet fra ren landbrugsjord til kun delvist landbrug inkl. en sø omgivet af krat og partier med krat-

opvækst være positiv.  

Regionen vurderer, at der ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse.  

Landskab: 

Arealet er beliggende i svagt bakket terræn i middelskala landskab afgrænset af læhegn og træbevoksnin-

ger hvilket giver en lukket karakter. I området omkring findes spredte landbrugsejendomme. Den efterbe-

handling, der indtil videre er udført i form af udjævning af de stejle graveskrænter med tilkørsel af jord (jf. 

dispensation) vurderes at have bibeholdt karakteren for området, således at det matriklen fremstår som en 

helhed med det omgivende terræn. 
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Figur 2. Kortmed oversigt over eksisterende, naturbeskyttede søer (blå områder) samt eng (grønt) og mose (gulbrunt). 

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold  herunder grundvand 

Det ansøgte ligger udenfor indvindingsopland samt OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og 

NFI (nitratfølsomme indvindingsområder). Der er ca. 370 meter til nærmeste drikkevandsboring (enkeltind-

vinder). Der er adskillige søer med omgivende landbrugsareal tættere på drikkevandsboringen. Potentiale-

kort 2006 viser at strømningsretningen er mod nordvest og at der dermed ikke er grundlag for en påvirk-

ning af boringen, selv hvis søen skulle få en vis belastning med gødning og pesticider fra almindelig jord-

brugsmæssig drift. 

Den nærmeste boring i nordvestlig retning er ca. 800 meter væk fra søen og er en markvandingsboring.  

Det vurderes, at den ansøgte efterbehandling udgør en mindre grundvandsrisiko end hvis der var efterbe-

handlet udelukkende til landbrugsjord, og at der ikke vil være en påvirkning af drikkevand. 

Kulturarv og andre beskyttelser 

Der ligger en fredet rundhøj indenfor 100 meter af graveområdet. Regionen stiller derfor i forlængelse af 

Esbjerg Kommunes høringssvarvilkår om, at der ikke må etableres/plantes træer inden for fortidsmindebe-

skyttelseslinjen af hensyn til indsigt til og udsigt fra fortidsmindet. 
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Figur 3. Fortidsmindebeskyttelseslinjen. 

 
Regionen vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke forhold af arkæologisk art og ikke vil påvirke fredninger, 
fortidsminder og beskyttelseslinjer. 

Regionens samlede vurdering  

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

sen med tillæg kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, 

natur og omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at tilladelsen med tillæg ikke er i strid med de plan-

mæssige interesser, der gælder for området. 

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

råstofindvinding. 
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7 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

 

7.1 Klagevejledning 

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

kendtgørelsen 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 18. september 2020 

kl. 23.59.  

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Tillægget til tilladelse 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 

annonceringen af afgørelsen. 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/
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7.2 Underretning om afgørelsen 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

Esbjerg Kommune, std@esbjerg.dk 
ARKVEST Arkæologi Vestjylland, pkj@arkvest.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Miljøstyrelsens lokale enhed, syd@mst.dk 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, trm@trm.dk 

Parter  
 

Esbjerg Lufthavn Part  ebj@ekeb.dk 

Peter Termansen Juhl Ugleholt 
Ries og Michelle Juhl Ugleholt 
Ries 

Part, ejer matr.nr. 14 Ølufgård, V. Nebel 
(ejendommen Søhalevej 21, 6715 Es-
bjerg N) 

Digital Post (subsidiært 
alm. brev) 

Christina Smith Tinghus og Jens 
Rye Tinghus 

Part, ejer matr.nr. 17c Ølufgård, V. Ne-
bel (ejendommen Søhalevej 31) 

Digital Post (subsidiært 
alm. brev) 

Stanstorp Dairy ApS 
CVR-nr.: 38998544 

Part, ejer matr.nr. 13 
(ejendommen Ølufvad Hovedvej 31) 

Digital Post (subsidiært 
alm. brev) 

Schantz Byg A/S 
CVR-nr.: 24240797 

Part, ansøger Digital post samt 
alice@schantz.dk 

Flemming Schantz Part, lodsejer Digital post samt 
alice@schantz.dk 

Foreninger (klageberettigede) 

Dansk Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling @dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening DOF Sydvestjylland, pesus@dof.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet Sydvestjylland sydvestjylland@friluftsraadet.dk 

 

 

 

mailto:std@esbjerg.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:nbu_jyl@botaniskforening.dk
mailto:trm@trm.dk
mailto:syd@mst.dk
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8 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

Bilag 1 - Oversigtskort 

Bilag 2 - Efterbehandlingsplan (revideret igen foråret 2020 – skovrejsning udeladt - og herefter udsendt i 

fornyet høring)   

Bilag 3 - Ændrede terrænkoter i forhold til oprindeligt  

Bilag 4 - Råstoftilladelse af 2012  

 

 



Bilag 1 – Oversigtskort  
 

 

Bilag 1 Oversigtskort 1



Bilag 2 – Efterbehandlingsplan  

 
Figur: Revideret efterbehandlingsplan. Dele af det indtegnede indgår ikke i indvindingsområdet, men er en samlet del af planen for ejendommen.  

Bilag 2 Efterbehandlingsplan rev F2020 2



 

Bilag 3 Reviderede skrænthældninger 3



 

Byggeri 

Teknik & Miljø 

 

 

 

 

Telefon 76 16 16 16 

Telefax 76 16 13 20 

plan@esbjergkommune.dk 

www.esbjergkommune.dk 

 

 

 

Tilladelse til Råstofindvinding under grundvandsspejlet, matr. 15 

Ølufgård, V. Nebel 

 

Esbjerg Kommune meddeler herved tilladelse til, at der indvindes op til 

75.000 m³ sand, grus og sten årligt - heraf ca. 45.000 m³ under grund-

vandsspejlet - på ca. 4 ha. på matr. nr. 15 Ølufgård, V. Nebel. Arealet er 

angivet på vedhæftede plan i målestok 1:2500. Arealet ejes af Arealet 

ejes af Ina Thorslund Kristensen, Brendstrupsvej 30. 

 

Tilladelsen gælder indtil 31. december 2022 og er betinget af nedenstå-

ende vilkår. 

 

Gravedybden er ca. 17,5 m under terræn og ca. 10 m under grundvand-

spejlet. Arealet efterbehandles til landbrugsformål. 

Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

 

Tilladelsen er betinget af, 

 

at der ikke er et større søareal i gravefronten end nødvendigt for 

råstofindvindingen jævnfør den vedlagte gravebeskrivelse. 

 

at der til stadighed fyldes sekundære materialer tilbage i gravesøen 

og at indvinding indstilles såfremt der ikke forefindes materialer til 

fortsat indvinding og efterbehandling i graven. 

 

at indvinding og efterbehandling sker i overensstemmelse med den 

godkendte grave- og efterbehandlingsplan samt de i deklarationen 

anførte retningslinier. Eventuelle ændringer i graveplanerne skal 

godkendes af kommunen. 

 

at der på kommunens foranledning og ejerens regning tinglyses ved-

lagte deklaration med vilkår om efterbehandling, 

 

at indvinderen, som sikkerhed for opfyldelsen af tilladelsens vilkår og 

deklarationsbestemmelser, over for kommunen stiller en sikker-

hed på kr. 120.000 pr. ha åben råstofgrav.  

 

KL Kristensen 

Brendstrupsvej 28 

6800 Varde 

 

Torvegade 74 . 6700 Esbjerg 

  

Dato 4. juli 2012 

Sagsbehandler Steen Hein Donner 

Telefon direkte 76 16 13 47 

Sags id 2010-20289 

E-mail std@esbjergkommune.dk 
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at sikkerhedsstillelsens størrelse kan reguleres, når kommunen skøn-

ner dette nødvendigt af hensyn til gravefeltets størrelse, ændrin-

ger i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende, 

 

at indvindingen ikke påbegyndes, før sikkerhedsstillelse og tinglys-

ningsafgift er modtaget af kommunen, 

 

at  der gives meddelelse til kommunen, når indvindingen igangsæt-

tes, 

 

at kommunen fører tilsyn med indvindingen, og uden retskendelse 

har adgang til indvindings-området for at påse, om tilladelsen og 

vilkårene overholdes,  

 

at kommunen som tilsynsmyndighed kan meddele påbud om, at et 

ulovligt forhold skal berigtiges indenfor en nærmere fastsat frist, 

 

at kommunen, såfremt påbuddet ikke efterkommes rettidigt, umid-

delbart kan foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens 

bekostning, og  

 

at der skal betales råstofafgift, jf. lov om afgift af affald og råstoffer. 

 

 

Det skal endvidere bemærkes, 

 

at  Ribe Amt meddelte i sin tid tilladelse til tilkørsel af ren jord i gra-

ven. Tilladelsen er dog udløbet hvorfor de mængder materialer 

der er i graven begrænser indvindingens omfang såfremt der ikke 

kan opnås en ny tilladelse til tilkørsel af ren jord fra Region Syd-

danmark. 

 

at tilladelsen ikke fritager indehaveren for ansvar over for tredje-

mand efter sædvanlige naboretlige regler, 

 

at etablering af losse- eller fyldplads kræver særlig tilladelse efter 

miljøbeskyttelses-lovens § 33, jf. § 50, 

 

at resultater af eventuelle råstofundersøgelser inden 3 måneder efter 

udførelsen indberettes til Danmarks Geologiske Undersøgelse på 

særlige skemaer, som kan fås hos kommunen. Ansøgeren kan i 

forbindelse med indsendelse af indberetningen fremsætte be-

gæring om, at oplysningerne ikke gøres tilgængelige for offentlig-

heden før udløbet af et år fra indsendelsen. 

 

Lovgrundlaget 

 

Tilladelsen er meddelt efter § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, i lov om råstoffer, 

lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009. 

 

Esbjerg Kommune har d. 4. juni 2012 meddelt særskilt tilladelse til ind-

vinding af råstoffer under grundvandsspejlet efter vandforsyningslovens 

§ 26 og til indvinding af overfladevand til grusvask efter vandforsynings-

lovens §§ 20 og 21. Tilladelserne er gældende til d. 31. december 2022. 
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Tilladelser med vilkår er fremsendt særskilt.  

 

Klagevejledning 

 

Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Klagefristen er 4 uger fra d. 11. juli 2012, hvor afgørelsen bliver annon-

ceret i den lokale ugeavis. 

 

En eventuel klage skal være skriftlig. Den skal stiles til Natur- og Miljø-

klagenævnet og sendes til Esbjerg Kommune, Byggeri, Torvegade 74, 

6700 Esbjerg, eller på mail til plan@esbjergkommune.dk. Kommunen 

videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og vedlægger sagens 

akter, samt de bemærkninger klagen giver anledning til. I vil modtage en 

kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmod-

ninger om genoptagelse, betaler privatpersoner et gebyr på kr. 500,-. 

Hvis klager indgives af andre, herunder virksomheder, organisationer 

eller offentlige myndigheder er gebyret kr. 3000,- jf. bek. nr. 1673 af 22. 

december 2010 af lov 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenæv-

net. 

Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 

klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde 

behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyr-

ordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 

www.nmkn.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i kla-

gen. 

 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt 

inden 6 måneder efter at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen, eller i 

forbindelse med klage – af Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Klageberettiget er: 

 

- adressaten for afgørelsen, 

- offentlige myndigheder, 

- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

- enhver med individuel/væsentlig interesse i afgørelsen, 

- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, 

- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen be-

rører sådanne interesser, 

- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse 

i afgørelsen. 

 

Tilladelsens gyldighed. 

 

Hvis ikke der bliver klaget, må tilladelsen udnyttes når klagefristen er 

udløbet. 
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Hvis der bliver klaget over tilladelsen, skal sagen afgøres endeligt af Na-

tur- og Miljøklagenævnet. Tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, med-

mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

I får omgående besked hvis der bliver klaget over tilladelsen. 

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 

3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinan-

den følgende år, 

 

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med afgørelsen, kan henvendelse 

rettes til Steen Hein Donner på telefon 76 16 13 47. 

 

Ikke VVM-pligt for  

 

KL Kristensen har bedt Esbjerg Kommune om en VVM-screening for ind-

vinding af sand og grusmaterialer på 4 ha.  

 

Afgørelse 

Esbjerg Kommune afgør, at indvinding af sand og grusmaterialer på 4 ha 

ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes 

en VVM-redegørelse. 

 

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for af-

gørelsen i det vedlagte notat. 

 

Afgørelsen offentliggøres i Esbjerg ugeavis og på Esbjerg Kommunes 

hjemmeside www.esbjergkommune.dk den 11. juli 2012.  

 

Forudsætninger for afgørelsen 

Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som be-

skrevet i ansøgningsmaterialet.  

 

Senere ændringer 

Ved eventuelle ændringer i forhold til det ansøgte projekt skal kommu-

nen forinden have lejlighed til at vurdere, om ændringerne kan have så 

store konsekvenser for miljøet, at der skal udarbejdes kommuneplanret-

ningslinier med en VVM-redegørelse. 

 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virk-

ning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen) (BEK nr. 1510 af 15/12 2010) 

 

Lov om planlægning (Planloven) (LBK nr. 937 af 24/09/2009) 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen af, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Natur- 

og Miljøklagenævnet efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, af 

miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. En klage 

skal være skriftlig og skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 

8, 2400 Købenavn NV. Klagefristen udløber d. 24. juli 2012 (4 uger efter 

modtagelsen af afgørelsen). Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modta-

gelsen af klage opkræve et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får 

helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen og tak-
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ster kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 

www.nmkn.dk. 
 

Afgørelser efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og priva-

te anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen) (BEK nr. 1510 af 

15/12 2010) i medfør af  Lov om planlægning (Planloven) (LBK nr. 937 af 

24/09/2009)  kan jf. Lov om planlægning (Planloven) (LBK nr. 937 af 

24/09/2009)  inden 6 måneder fra meddelelsesdato, indbringes til dom-

stolsafgørelse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 
Steen Hein Donner 

Skov- og Landskabsingeniør 
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Kopi af dette brev med bilag er sendt til: 
 

 Hans Kristen Knudsen Søhalevej 31, 6715 Esbjerg N 
Tonny Hansen og Birgitte Fonnesbæk, Søhalevej 3, 6715 Esbjerg N 
Per Nørholm Jensen, Ølufvad Hovedvej 31, 6715 Esbjerg N 
Peter Riis og Michelle Pedersen, Søhalevej 21, 6715 Esbjerg N 
 

 
   Region Syddanmark (kontakt@regionsyddanmark.dk) 

Naturstyrelsen Ribe (rib@nst.dk) 

Naturstyrelsen Ribe, Ribe Arealforvaltning (raf@nst.dk) 

Kulturarvsstyrelsen (postfor@kulturarv.dk) 

Sydvestjyske Museer (museum@sydvestjyskemuseer.dk) 

Landboretlig udvalg (pvi@nst.dk) 

Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk) 

Dansk Ornitologisk Forening’s lokalafdeling (esbjerg@dof.dk) 

Dansk Botanisk Forening (rasmusfuglsagnfrederiksen@gmail.com) 

Danmarks Sportsfiskerforbund (jkt@sportsfiskeren.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Esbjerg (esbjerg@dn.dk) 

Statsforvaltningen Syddanmark (syddanmark@statsforvaltning.dk) 

Vejdirektoratet Syddanmark (rql@vd.dk) 

Esbjerg Lufthavn (info@esbjerg-lufthavn.dk)  

skat@skat.dk 
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Deklaration 

om råstofindvinding 

 
Esbjerg Kommune har i medfør af § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, i lov om rå-

stoffer, lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, givet tilladelse 

til råstofindvinding på ca. 4 ha af matr. nr. 15 Ølufvad, V. Nebel. I for-

bindelse med tilladelsen har kommunen fastsat følgende betingelser for 

nuværende og efterfølgende ejere af ejendommen: 

 

1. Indvinderen skal hvert år oplyse til Danmarks Statistik om indvin-

dingsvirksomheden, bl.a. om art og mængde af de forekomster der 

indvindes, og om anvendelsen heraf. Oplysningerne gives på særli-

ge skemaer som kommunen udsender. 

  

2. Afdækkes der under indvindingen værdifulde geologiske profiler jfr. 

Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 16, skal indvindingen straks standses 

og anmeldelse foretages til  

 

 Esbjerg kommune, Natur og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 

Esbjerg 76 16 16 16. 

 

Med værdifulde geologiske profiler menes f.eks. interessante lagde-

linger i jorden såsom markante skift imellem lyse sand/grus aflej-

ringer til sorte tørv aflejringer eller lignende.  

 

3. Findes der under råstofindvindingen spor af fortidsminder, det vil 

sige spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere 

tider, f.eks. bopladser eller grave, skal indvindingen jfr. Museums-

lovens § 27, straks standses og anmeldelse foretages til 

 

 Kulturarvstyrelsen, H C Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh. V, 

tlf. 33 74 51 00 eller   

 Sydvestjyske Museer, Torvegade 45, 6701 Esbjerg, tlf. 76 16 

39 39  

 

4. Findes der under indvindingen usædvanlige naturhistoriske gen-

stande, f.eks. sjældne eller meget velbevarede forstenede dyr og 

planter, skal indvindingen, jfr. Museumslovens § 29, straks stand-

ses og anmeldelse foretages til 

 

 Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, tlf. 76 12 20 00.  

Indvinding 

 
5. Indvindingsarealet skal under hele indvindingsperioden være tyde-

ligt afmærket med pæle med rød topmarkering. Arealet er angivet 

med skråskravering på vedlagte kort i målestok 1:2500. 

 

6. Indkørslen til graven skal afspærres udenfor gravens normale åb-

ningstid med enten bom, kæde eller lignende der forhindrer uved-

kommende færdsel i graven. 
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7. Arealet, hvorpå der indvindes, under grundvandsspejlet, må ikke 

overstige 3000 m², idet der skal ske en løbende efterbehandling af 

opgravede arealer i samme takt som indvindingen skrider frem.  

 

8. Muld og overjord må ikke fjernes fra arealet, men skal lægges i 

depot til senere anvendelse ved arealets efterbehandling. 

 

9. På arealet må ikke henstilles andre end de for indvindingen nød-

vendige maskiner, vogne, redskaber og lignende. 

 

10. Indvindingen under grundvand skal stoppe omgående, såfremt det 

viser sig, at indvindingen udgør en uacceptabel risiko for luftfarten. 

Fornødne foranstaltninger imod dette kan træffes, hvorefter indvin-

dingen kan genoptages. 

 

11. Der må ikke graves dybere end 10 m under grundvandspejlet eller 

ca. 17,5 m under terræn. 

 

12. Der må ikke foretages råstofindvinding nærmere end 75 m fra 

nærmeste drikkevandsboring.  

 

13. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 m og ikke under et 

skråningsanlæg på 1:1,5 (33 grader) med mindre det overfor tilsy-

net kan dokumenteres, at det er forsvarligt at anvende et andet 

skråningsanlæg. 

 
14. Der må ikke graves nærmere vejskel end 3 meter jævnfør tiligere 

dispensation fra Ribe Amt. 

 

15. Af hensyn til beskyttelse af levende hegn må der ikke graves nær-

mere hegnsmidte end 5,0 m. 

 
16. Den eksisterende udkørsel fra graven skal benyttes. 

 

17. Der må ikke uden Esbjerg Kommune Vej og Parks tilladelse etable-

res nye overkørsler eller foretages ændringer i eksisterende over-

kørsler. 

 

18. Råstofgraven må være i drift mandag-fredag 0700-1800. 

 
19. Øvrige aktiviteter, herunder udlevering kan kun ske med accept fra 

nabo og i overensstemmelse med de gældende støjregler. 

 

20. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om støj skal overholdes. Støj 

fra virksomhedens drift må ikke overstige 

 

 40 dB(A)  på hverdage kl.   0600-0700  (gælder også 

lørdage) 

 55 dB(A)  på hverdage  kl.   0700-1800  

 55 dB(A) på lørdage  kl. 0700-1400 

 

Støjniveauet måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede 

lydniveau i dB(A) ved nærmeste fremmede boligers udendørs op-

holdsareal. 
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Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet – dog normalt højst 1 

gang om året – skal virksomheden ved målinger eller beregninger 

dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne er 

overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 

Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som 

”Miljømåling – eksternstøj” i henhold til gældende lovgivning, og 

skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til 

dette af Miljøstyrelsen. 

 

21. Eventuel senere etablering/opstilling af anlæg udover, hvad der er 

forudsat i ansøgningen, skal godkendes af kommunen. 

 

22. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, 

skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne efter 

nærmere anvisning fra kommunen. 

 

23. Gravningen skal foregå på en sådan måde, at grundvandet ikke 

forurenes, specielt må der udvises særlig agtpågivenhed over for 

spild af brændstof og olie. 

 

24. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt 

dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve 

gravearealet. Det samme gælder så vidt muligt for service og repa-

ration.  

 

Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan 

tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. 

Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal 

foregå under konstant tilsyn. 

  

Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der nor-

malt ikke forekommer oliedryp. 

   

Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lig-

nende skal opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet, så der 

ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og 

spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til 

kommunen.  

 

Efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden, kan der i særlige til-

fælde opnås tilladelse til tankning og opbevaring af olieprodukter, 

benzin og lignende inden for selve gravearealet. 

 

25. Opbevaring af olier, kemikalier samt olie- og kemikalieaffald skal 

ske i henhold til ”Vejledning om opbevaring af olier og kemikalier 

hos virksomheder i Esbjerg Kommune.”     

 

26. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grund-

vand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive 

foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning. 

 

27. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 
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28. Der må, i forbindelse med indvinding af råstoffer, udførelse af ef-

terbehandling og efterfølgende arealanvendelse, ikke tilkøres jord 

til opfyldning udefra, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil, 

jf. § 52 i lov om forurenet jord. 

 

29. Spildevand fra evt. skurvogne skal ledes til tætte nedgravede sam-

letanke. Samletanke må ikke etableres uden forudgående tilladelse 

fra Esbjerg Kommune. 

 

Efterbehandling 

 

30. Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for 

alle bygninger og installationer, der er etableret til brug for indvin-

dingen, samt renses for affald og lignende, der ikke naturligt hører 

til på det efterbehandlede areal. 

 

31. Arealerne skal efter endt indvinding efterbehandles til landbrugs-

formål i overensstemmelse med vedlagte retableringsplan. 

 

32. Der må ikke efterlades søer på arealet.    

 

33. Hvis der indledes råstofindvinding på tilstødende ejendomme, skal 

der af landskabelige hensyn foretages en udjævning og planering af 

de berørte skel efter tilsynets anvisninger. 

 
34. Der skal ske gennemgravning af skel ind mod matr. 14 Ølufgård, V. 

Nebel dog kan der tillades en mindre vold med et skråningsanlæg 

på 1:5 og en længde på ca. 50 meter langs søen på matr. 14. Vol-

des højde må ikke overskride 2,5 meter og skal tilpasses de stedli-

ge forhold. 

 

35. Efterbehandlings- og planeringsarbejderne skal påbegyndes og 

gennemføres så tidligt, som det, under hensyn til virksomhedens 

drift, er praktisk muligt og skal være afsluttet senest 1 år efter ind-

vindingens ophør. 

Tilsyn 

 

36. Kommunen fører tilsyn med overholdelse af vilkår m.v. i henhold til 

råstofloven, og indehaveren af tilladelsen er forpligtiget til at rette 

sig efter de anvisninger der meddeles af den tilsynsførende. Det 

skal i denne forbindelse bemærkes, at den tilsynsførende har ret til 

- når som helst - at besigtige de pågældende arealer. 

 

37. Hvis ejeren eller brugeren ikke inden for en af kommunen fastsat 

frist opfylder vilkår om efterbehandling, kan det ved dom pålægges 

ejeren eller brugeren inden for en fastsat tidsfrist ved tvangsbøder 

at udføre efterbehandlingen. 

 

38. Efterbehandlingsarbejderne kan ligeledes udføres af det offentlige 

for ejerens regning, hvis indvindingen afbrydes og ikke genoptages 
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indenfor 1 år, medmindre særlig aftale om en længere frist er truf-

fet med kommunen. 

 

39. Tilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen i tilfælde af grov eller 

gentagne overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 

 

40. Efterbehandlingsforpligtigelsen indtræder omgående, hvis tilladel-

sen tilbagekaldes. 

 

Esbjerg Kommune er påtaleberettiget. 

 

Foranstående begæres herved, i henhold til § 10, stk. 4, 5 og 6 i lovbe-

kendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, tinglyst på ovennævnte 

ejendom forud for alle rettigheder. 

 

 

Esbjerg Kommune, den  

 

 

 

Steen Hein Donner 
Skov- og Landskabsingeniør 
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Beskrivelse af gravningen 
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Beskrivelse af gravning 

 

 

 
Efterbehandlingsplan 
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