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1. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at Billum Vognmandsforretning ApS indvinder 120.000 
m³ sand årligt på matr. nr. 4f og 2z Vibæk By, Alslev. 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7, stk. 1, og 
den er betinget af vilkårene på de følgende sider. 
 
 

Sagens baggrund 
Projektarealet er nedjusteret fra 23 ha til 21 ha undervejs i processen.  Projektarealets status er 
landbrugsdrift.  
 
Råstofforekomsten består af fint og mellemkornet sand, der er egnet som fyldsand, beton- og mør-
telsand. 
 
Der søges om en årlig indvinding på 120.000 m3 råstof, heraf forventes op til 80.000 m3 indvundet 
under grundvandsspejl, som er beliggende i kote 5,5 DNN. Indvindingen forventes foretaget med 
gummiged og sandsuger ned til bunden af forekomsten som er vurderet til kote -20 DNN, svarende 
til ca. 30 m under terræn. 
  
Arealet er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til 
vandværker. Der findes en privat drikkevandsboring ca. 50 m øst for matr. nr. 2z, tilhørende den 
nærmest beliggende ejendom Hjerting Landevej nr. 116. Der stilles vilkår for at sikre drikkevand-
forsyningen til ejendommen. Der er ingen kendt viden om markvandingsboringer på projektarealet.  
Vand til grusvask forventes indvundet fra og udledt til kommende gravesø på arealet. 
 
Til og frakørsel planlægges via Hjerting Landevej, nord om ejendommen nr. 116.  
 
Markvejen som løber tværs over matr. nr. 4f nedlægges når der anlægges sø. Der skal forud her-
for indhentes tilladelse fra Varde Kommune. Der anlægges en trampesti nord om matr. nr. 4f inden 
gravestart. 
 
Ved efterbehandlingen tilpasses projektarealet det omkringliggende landskab. Det forventes efter-
behandlet til to større søer, omgivet af natur. Der ønskes en næringsfattig naturtype hvorfor der 
planlægges efterbehandling uden muld. Efterfølgende må der ikke anvendes gødning og pestici-
der. Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med lodsejer og Varde Kommune.  
 
Det ansøgte areal er udlagt til graveområde i tillæg nr. 6 til Råstofplan 2012. Arealet er videreført 
og udvidet i Råstofplan 2016.  
 
 
Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står ansøger som ejer af matriklerne.  
 



 

 

3 

 

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

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

tende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. 

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

graveområdet, i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. 
over for Region Syddanmark. 

 Vejadgangen skal være etableret, jf. vilkår i overkørselstilladelsen fra Varde Kommune. Se 

evt. bilag 3. 

 En trampesti skal etableres på matrikel nr. 4f, langs den tilstødende Alslev Hede, se gra-

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

Drift 
1. Tilladelsen er gældende indtil den [dato] 2028. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der 

søges om en ny tilladelse. 
 

2. Der må årligt indvindes 120.000 m3 råstoffer, heraf op til 80.000 m3 under grundvandsspej-
let. 

3. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg:  
hverdage kl 7.00 - 17.00 
 

b. Udlevering og læsning:   
hverdage kl 6.00 – 18.00 
lørdage kl 7.00 - 14.00 

 
I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle åbningstider. 
Dette må kun ske med accept fra Region Syddanmark.  

 
4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må der anvendes: to læssema-

skiner, en sandsuger, et vaskeanlæg, og 2 sorteringsanlæg. Væsentlige afvigelser herfra 
skal aftales med Region Syddanmark. 

5. Det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen må ikke overstige føl-
gende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 18.00 55 dB (A) 

Lørdag 07.00 – 14.00 55 dB (A) 

Mandag – fredag 06.00 – 07.00 40 dB (A) 

Andre tidspunkter  Lukket 

 
   

Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller bereg-
ninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af 
virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling 
– ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller per-
son, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 
dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  
Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virk-
somheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 
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6. Afrømning af muld mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode. Beboere 
i Hjerting Landevej 116 informeres om denne etablering mindst en uge forinden. 

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

henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af gener-

ne. 

8. Muld og eventuelle overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammen-

blanding med andre materialer. Muld der ikke skal anvendes som afskærmning må bort-

sælges.  

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

skaderne, senest i forbindelse med efterbehandling. 

10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 5 ha. Der skal ske en løbende efterbe-

handling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveom-

råder forstås områder, hvor muld og eventuel overjord er fjernet. 

11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, 

se bilag 2. Alle større ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 

12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindin-

gen. 

13. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til dato gældende 

grave- og efterbehandlingsplan. 

 

 

Afstandskrav 

14. Afgrænsningen for det område der må graves i, skal være utvetydig og skal sættes af i 

marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning må ikke 

fjernes i indvindingsperioden, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. 

ske med betonringe. 
 

15. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra naboskel og hegn.  

16. Der må ikke graves nærmere end 6 m til vejskel for Hjerting Landevej. 

17. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger.  
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Figur 1 - Principskitse for gravning nær skel/vej, hvis der graves stejlere end vilkår 14 – 18. 

 

18.  Der må ikke graves nærmere end 10 m fra matrikelgrænsen der støder op til Alslev hede i 

etape 1 og ikke nærmere end 25 m i etape 3, se bilag 2.  

 

19. Skråningsanlæg op mod heden må ikke graves under 1:4 i den faste jord. 

 

20. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at skråningsanlæg over-

holdes. 

 

 

 

Vej og trafik 

21. Adgangsvejen skal renholdes efter behov. 

 

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

Vilkår efter vejloven, se bilag 3. 

23.  Adgang til grusgraven skal ske via den eksisterende markoverkørsel i station 7.793 til Hjer-

ting Landevej. 

 

24. Vejen skal være anlagt, så udkørslen bliver vinkelret på Hjerting Landevej med asfalt på 

minimum de første 20 meter fra kørebanekant med 8 cm GAB af hensyn til vejens tarv med 

fornøden sidehældning (40 – 45 0/00 anbefales ved grusveje) således, at der ikke ledes 

vand og sand fra adgangsvejen ud på offentlig vej. 

 

3/10/25 m 

Skel 

G
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1 x Gravedybde 
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25. Der skal opsættes B11 tavle (ubetinget vigepligt) og der skal etableres hajtænder ved ud-

kørslen.  

 
 
 

Nedlægning af markvej og etablering af trampesti 

26. Der skal indhentes tilladelse til at nedlægge markvejen der går tværs over matr. nr. 4f, in-

den den bortgraves, se evt. bilag 4. 

 

27. Der skal etableres en trampesti på matrikel nr. 4f, langs den tilstødende Alslev Hede før 

gravetilladelsen tages i brug, se graveplan bilag 2. 

 

 

Grundvand 

28. Der skal holdes en afstand på mindst 100 m til den private drikkevandsboring tilhørende 

Hjerting Landevej 116, alternativt skal ejendommen tilsluttes offentligt vand. 

 

29. Ansøger er erstatningspligtig for skader påført naturarealerne som følge af forandring af 

grundvandstanden under gravning og indvinding fra gravesøen. 

 

30. Tilladelsen til vandindvinding kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forud-

sætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentlig. 

 

Vilkår efter vandforsyningsloven, se bilag 5 

 

31. Der må maksimalt indvindes 80.000 m3 råstoffer under grundvandsspejl. 

 

32. Til brug for grusvask og støvforebyggelse må der indvindes op til 400 m3 vand fra gravesø-

en pr døgn, svarende til 50 m3 pr time. 

 

33. Gravning under grundvandsspejl må kun ske i forbindelse med indvinding af sand, sten og 

grus 

 

34. Indvindingen skal standses hvis der under gravningen træffes vandstandsende sedimentty-

per som fx ler, silt, klæg eller al-lag. Fortsættelsen af indvindingen må kun ske i aftale med 

Varde Kommune og Region Syddanmark. 

 

35. Der må graves ned til 25 m under grundvandsspejl. 
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36. Skyllevandet skal ledes tilbage til eller nedsives i grusgraven. Vandet må kun indeholde 

stoffer der er naturligt forekommende i de opgravede materialer. 

 

37. Råstofgravningen og vandindvindingen må ikke påvirke indvindingen og vandkvaliteten af 

de to private drikkevandsboringer på adresserne Torrupvej 10 og Hjerting Landevej 116. 

Ansøger er erstatningspligtig, hvis vandkvaliteten eller boringernes ydeevne forringes pga. 

råstofgravningen. 

 

38. Der må ikke afledes vand til vandløb eller kloak. Alt overskudsvand skal ledes tilbage til 

gravesøen eller nedsives i råstofgraven. 

 

 

Forureningsforebyggelse 

39. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af olie-

spild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager 

ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

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

 

41. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkø-

rende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal her 

finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og 

reparation. 

 

42. Sorteringsanlæg, generatorer og andre stationære anlæg kan tankes fra en entreprenør-

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

og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

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

 

44. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares for-

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

for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af un-

derjordiske olietanke er ikke tilladt. Opsætning af tanke af enhver slags skal anmeldes til 

kommunen. 

 

45. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Varde Kommunes Regulativ for affald. 
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46. Der må ikke deponeres affald eller andet i grusgraven, der er grusgravningen uvedkom-

mende, eller kan forurene grundvand, jord og undergrund.  

 

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

 

48. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 

 

 

Efterbehandling 

49. Efterbehandlingen skal ske løbende til natur uden brug af gødning og pesticider med søer, i 

overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, se bilag 2. Alle 

ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

50. Et år efter opstart skal efterbehandlingsplanen gennemgås, med henblik på præcisering af 

detaljeringsgrad, fx for skråningsanlæg. 

 

51. Efterbehandlingsarbejdet skal gennemføres så tidligt, som det under hensyn til råstofgra-

vens drift er praktisk muligt og være afsluttet senest ved tilladelsens udløb. 

 

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

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

efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlin-

gen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

53. Arealet skal umiddelbart efter endt indvinding ryddes for alle bygninger, installationer og 

andet der skæmmer naturen.  

 

54. For at skabe en næringsfattig biotop med naturlig beplantning, må arealet ikke pålægges 

muld og ikke plantes- eller sås til, som en del af efterbehandlingen.  

 

55. Der skal etableres næringsfattige sandede sydvendte skråninger 

 

56. For søerne der efterlades på arealet gælder: 

 

a. Søerne skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder.  

b. Langs søbredden i vandet skal der etableres en 4 m bred lavvandszone med hældning 

1:4 af sikkerhedsmæssige årsager. 

c. Lavtvandszonen må ikke beklædes med muld.  
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d. Søbreddernes længde skal gøres så lange som muligt, så de bugter sig med mange næs 

og vige. 

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

f. Eventuelle øer må ikke dannes ved opfyldning med opgravet materiale, men kan etable-

res ved at lade mindre partier stå uafgravet. 

g. Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb, heller ikke via dræn. 

h. Der må ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller 

nær søen. 

 

57. Skråningsanlæg for de første 5-8 m fra gravegrænsen skal etableres med hældningsanlæg 

mellem 1:4 og 1:9.  

 

58. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underret-

tes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afkla-

res.  

 

59. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel (læbælter) skal en tilsvarende beplantning etab-

leres som en del af efterbehandlingsarbejdet. 

 

60. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 24, indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående. 

 

61. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket 

som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og 

efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der 

ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 

 

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

tinglyste bestemmelser med undtagelse af vilkår 54, 56e, g og h samt 60 blive aflyst og sik-

kerhedsstillelsen blive frigivet. 
 
 
 

3. Generelle bestemmelser 

Anden lovgivning 

Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse 
af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
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Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er med-
delt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn 
til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. 

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

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Tilsyns-
myndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere 
fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte 
frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 
 
Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortids-
minder, skal fundet straks anmeldes til ArkVest. Indvindingen skal standses i det omfang den berø-
rer fortidsmindet.   

Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke gra-
ves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august. 

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning 
m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at under-
rette Region Syddanmark. 

Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt, jf. 
Jordforureningslovens § 52. 
 
Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til Danmarks og Grønlands 
Geologiske Undersøgelse inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige 
skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. decem-
ber 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige 
naboretlige regler. 
 
Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler vedkommen-
de, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. 
 
 

Sikkerhedsstillelse 

Billum vognmandsforretning ApS skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne 
på matr. nr. 4f og 2z Vibæk By, Alslev i Varde Kommune på kr. 600.000  
Der planlægges efterbehandling til natur med sø og uden brug af gødning eller pesticider. 
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Garantistillelsen er beregnet ud fra en forventning om at højest 5 ha af gravearealet er åbent af 
gangen og at ca. 3/4 af arealet efterbehandles til sø og ca. 1/4 til natur. Beløbets størrelse er fast-
lagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris på 125.000 pr ha natur og 100.000 pr. ha sø. 
Desuden er der indregnet et beløb til flytning af materiel og mulddepoter. 
 
Der skal fremsendes en ikke tidsbegrænset garanti til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan 
tages i brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke 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 årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsin-
deks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter dette års indeks for 2. kvartal. (indekstal 
for 2. kvartal 2016 er 102,31) 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af 
Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 
 
 

Tinglysning 

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn 
til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal ef-
ter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af 
Råstoflovens § 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 
Indvinder skal efter loven betale tinglysningen. Når tinglysningen er sket, vil Region Syddanmark 
sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr. 
 
 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Rå-
stoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lov-
liggøres 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. 
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4. Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Region Syddanmark har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne 
få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. VVM lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurde-
ring, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen 
om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom. 
Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, 
som råstofindvindingen medfører.  
 
Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en 
VVM-proces. 
 
Billum Vognmandsforretning ApS har primo 2013 ansøgt Varde Kommune om tilladelse til er-
hvervsmæssig råstofindvinding. Region Syddanmark overtog ansøgningen i forbindelse med at 
administrationen af råstoffer den 1. juli 2014 overgik til regionerne. 
 
Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a. Region Syddanmark har derfor 
gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er 
udført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. 
 
Det er regionens vurdering, at resultatet af screeningen af det ansøgte projekt ikke giver anledning 
til at antage at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM redegørelse), da pro-
jektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter eller vedtagne planer, antages at få 
nogen væsentlig påvirkning af miljøet. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 6. 
 
Begrundelse for afgørelsen 

Screeningen er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste 
kriterier: 

 projektets dimensioner, 

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

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

 påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet, 

 kumulative effekter. 

 

Projektets dimensioner 

Der er ansøgt om at grave på 21 ha og der forventes en årlig indvinding på op til 120.000 m3 heraf 
maksimalt 80.000 m3 under grundvandsspejl. 
 
 
Den miljømæssige sårbarhed 
Indvindingsområdet ligger udenfor OSD (område for særlige drikkevandsinteresser), NFI (nitratføl-
somt indvindingsopland) og indvindingsoplande til vandværker. Der findes en privat drikkevands-
boring tilhørende ejendommen Hjerting Landevej 116 indenfor 100 m fra graveareal. Der stilles vil-
kår i tilladelsen der forebygger at der sker skade på drikkevandsboringen. 
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Der foreligger ingen tilgængelige registreringer om Bilag IV-arter, beskyttede naturtyper, fredede 
fortidsminder eller diger på det ansøgte areal. Der er kendskab til mindst 4 overpløjede gravhøje 
på matr. nr. 2z, se bilag 7. 
 
Arealet umiddelbart nord for og op til matrikel 4f Vibæk By, Alslev er udpeget som § 3-beskyttet 
hedeområde. På hedearealet, ca. 50 m nord for gravearealets afgrænsning er der en ca. 2000 m2

 

stor § 3-beskyttet sø.  
Hedesøens vandspejl ligger i kote 9,5 mens vandspejlet i gravesøen sydvest for arealet ligger om-
kring kote 4, ifølge højdedata. Vandspejlet i boringer mellem de to søer er målt til mellem 3,3 og 
4,7. Der er et morænelerlag i toppen af en af boringerne tæt på det fredede areal, og det formodes 
at det er dette lag, der adskiller søen fra det magasin, der graves i.  
 
Niras har i marts 2017 udarbejdet et notat der beskriver grundvandsforholdene og vurderer en 
eventuel grundvandssænknings påvirkning af naturarealerne ved Alslev Hede. Til grund for notatet 
ligger tilgængelige boringer, samt geofysik, se bilag 8.  
Notatet vurderer at heden og hedesøen er beliggende højere end projektarealet, se figur 5,6 og 7 i 
bilag 8. og at hedesøen ikke er i hydraulisk kontakt med sandmagasinet.  
Det sandsynliggøres at der findes et lokalt begrænset lerlag ved terræn der isolerer søen fra den 
omkringliggende geologi og at søen alene fødes af regnvand og overfladevand. Alternativet, at der 
findes et mere udbredt og dybereliggende sekundært magasin eller et lokalt al-lag som bagvedlig-
gende årsag til søens eksistens, vurderes i notatet som usandsynligt.  
Ved råstofindvinding fra projektarealet i det primære grundvandsmagasin er vurderingen at der ik-
ke vil ske en påvirkning af heden og især søen, da lerlaget ikke vil blive berørt af råstofindvindin-
gen. Lerlaget vil altså fortsat og uden påvirkning tilbageholde regnvand samt afstrømmet overfla-
devand. 
Notatet anbefaler at indvindingen starter længst væk fra det beskyttede areal for at mindske sænk-
ningen af grundvandsspejlet i det primære grundvandsmagasin i området omkring. Det vil give 
grundvandsspejlet i og omkring råstofsøen tid til at stabilisere sig inden indvindingen sker nær ved 
sø og hede. 
Desuden anbefales som en sikkerhedsforanstaltning at stille vilkår om en afstand på 10 m til matri-
kelgrænsen.  
På den baggrund vurderer notatet at det er sandsynliggjort at gravningen ikke vil få indvirkning på 
søens vandspejl. 
 
I tilladelsen stilles krav om graveafstand til heden. Det vurderes herefter, at det fredede hedeareal 
ikke vil blive påvirket af gravningen. 
 
Der er ca. 2 km til Natura 2000 områderne Alslev Ådal og Vadehavet, disse områder vurderes ikke 
at blive påvirket af indvinding på arealet. 
 
 
Påvirkningens omfang 

Trafikken til og fra arealet skal ske via Hjerting Landevej og der kan forventes ca. 25-30 daglige 
kørsler med lastbil. Afhængig af efterspørgslen vil lastbiltrafikken fordele sig i nordgående retning 
mod Varde og sydgående mod Esbjerg. Ud fra byernes størrelse formodes det at størsteparten af 
råstofferne transporteres mod syd. 
I tilladelsen stilles vilkår for driften, hvis formål er at minimere eller fjerne gener ved råstofgravnin-
gen. 
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Støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder. Støjkrav i driftstiden overholdes bla ved at fore 
transportører mm med gummibelægninger. Der planlægges støjvolde på de to sider, af nærmeste 
nabos ejendom, der vender mod råstofgraven, hvis ejendommens beboer ønsker det. 
 
 
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne 
kan derfor ikke indvindes igen. Arealet og det omkringliggende landskab udgøres af en jævn flade, 
der i dag dyrkes som intensivt landbrug. Efter endt indvinding vil arealet blive reetableres til natur 
med sø og uden brug af gødning og pesticider. 
Gravning vil påvirke oplevelsen af det meget jævne landskab der, som det ses i kvartssandsgraven 
sydvest for, vil blive omdannet til søer. 
Esbjerg og Varde Kommuner betragter et eventuelt større graveområde ved Vibæk-Hostrup som et 
potentielt nærrekreativt område, der binder natur og rekreative interesser sammen på tværs af 
kommunegrænsen. Der findes ingen lokalplan for området. Det vil være muligt at revidere efterbe-
handlingsplanen undervejs i graveprocessen hvis der kan opnås enighed herom. 
 
 
Kumulative effekter 

Arealet udgør størstedelen af det 25 ha store område ved Vibæk-Hostrup i Varde Kommune som 
er udlagt til råstofgraveområde i Tillæg nr. 6 til Råstofplan 2012. Arealet er udvidet 
i Råstofplan 2016.  
Sydvest for det ansøgte areal ligger en eksisterende råstofgrav hvor der resterer ca. 3ha med tilla-
delse til at indvinde 75.000 m3 heraf op til 50.000 m3 under grundvandsspejl. Pejleboringer viser 
årstidsvariationer på ca. 25 cm og strømningsretning mod vest i både det primære og sekundære 
grundvandsmagasin.  
Der findes en del etablerede ældre gravesøer i området idet der er gravet sand i generationer. 
Indvindingen af råstof under grundvandsspejlet vil forårsage en sænkning af vandspejlet i grave-
søen. Dette giver anledning til en tilstrømning af grundvand til gravesøen og vil dermed føre til en 
grundvandssænkning i grundvandsmagasinet omkring søen. Vandspejlssænkningen i selve søen 
svarer til det materiale der fjernes. Det vil sige, at en indvinding af 80.000 m3 vil forårsage en til-
strømning af ca. 60.000 m3

 grundvand til gravesøen per år. 
Derudover vil indvinding af ca. 400 m3 søvand per døgn føre til en vis grundvandssænkning. 
Det vurderes at denne grundvandssænkning vil være beskeden, fordi overskudsvandet nedsives i 
området eller ledes tilbage til søen.  
Søen der etableres på arealet vil fungere som en buffer og have en dæmpende effekt på sænkning 
af grundvandet. Da der ikke vil være konstant gravning under grundvandsspejl vil ligevægten såle-
des undervejs finde tilbage, og den permanente sænkning af grundvandsspejlet vil være minimal. 
 
Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår 
der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde. 
Screeningsskema af 15. oktober 2015 er vedlagt som bilag 6. 
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5. Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i stjernehøring fra den 28. januar – den 3. marts 2016 til føl-
gende: 
 

Indvinder og 
lodsejer 

Billum Vognmandsforretning ApS 
Ved Kjeld Møller Hansen 

Billum.vognmand@mail.dk 

Rådgiver Charlotte Greve chg@niras.dk 

Varde Kommu-
ne 

Christina Thorman vardekommune@varde.dk 

Esbjerg Luft-
havn 

Anette Bendixen 
Claus Schandorf 

anebe@esbjergkommune.dk 
clni@ekeb.dk 

Nabo Jan Lauridsen og Pia Mathiesen  
 

Torrupvej 8, 6800 Varde 

Nabo Eigil Brinch Andersen  Torrupvej 10, 6800 Varde 

Nabo Kristen Elihu Smedegaard Torrupvej 12, 6800 Varde 

Nabo Flemming Schantz  Hjerting Landevej 111, 6710 Es-
bjerg  

Nabo 
Ejer 

Kim Madsen  Hjerting Landevej 116, 6800 Varde 
(bor: Sletten 66, 6800 Varde) 

Nabo 
Lejere 

Tina og Henning Jensen  Hjerting Landevej 116, 6800 Varde 

Lodsejer 7u Henning Nørgård Tang Hostrupvej 43a, 6710 Esbjerg V 

Lodsejer 8h Brian Juul Slaikjær  Ribevej 74, 6800 Varde 

Museum 
 

Varde Museum vam@vardemuseer.dk 

 
Regionen har modtaget stjernehøringssvar fra Varde Kommune se bilag 9 samt fra Varde Muse-
um, se bilag 7. 
 
 

Varde Kommunes bemærkninger: 
Fra naturgruppen vedrørende efterbehandling og VVM: 
Varde Kommune ønsker: 

 en samlet efterbehandlingsplan for denne og en nærliggende ansøgning 

 at der arbejdes for at de efterbehandlede gravesøer ikke bliver firkantede søer, hvis af-
grænsning bestemmes alene af matrikelgrænser 

 at der efterbehandles uden muld, således at der skabes næringsfattig natur 

 at der udarbejdes et forslag til et trampestisystem i samarbejde med Esbjerg Kommune, 
indvinder og lodsejer. 

 at der bør ligges vægt på de kumulative effekter af to råstofgrave tæt på Alslev 
 

Regionens bemærkninger  
Regionen har ikke myndighed til at pålægge ansøgere at udarbejde en efterbehandlings-
plan fælles med en anden ansøger. 

mailto:anebe@esbjergkommune.dk
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Områdets udfordring er især at matriklerne er forholdsvis små og rektangulære og råstof-
fet eksisterende til mindst 30 m under terræn. Derfor er det en berettiget bekymring at 
arealet efterbehandles til mange små rektangulære søer. 
Siden ansøgningen er modtaget har regionen i samarbejde med Varde og Esbjerg Kom-
mune udarbejdet et samlet prospekt (fremtidsvision) for Alslev-Hostrup området, som 
denne ansøgning er en del af.  
 
Arealet vil blive efterbehandlet til næringsfattig natur og ansøger kan derfor bortsælge 
muldlaget. 
Der vil indgå etablering af en trampesti langs Alslev Hede i Grave- og efterbehandlings-
planen. 
Sydvest for det ansøgte areal ligger en eksisterende råstofgrav hvor der resterer ca. 3ha 
med tilladelse til at indvinde 75.000 m3 heraf op til 50.000 m3 under grundvandsspejl. Den 
samlede sænkning af grundvandsspejlet som følge af råstofindvinding vurderes som væ-
rende af underordnet betydning. Der er udarbejdet et notat om grundvandet i området, se 
bilag 8. 

 
 
 
Fra naturgruppen vedrørende den siden 1950 fredede Alslev Hede: 
Varde Kommune bemærker i øvrigt, at hvis der ønskes en sti indover den fredede Alslev hede 
nord for indvindingsarealet, som vist på graveplanen, kræver det en afgørelse fra Fredningsnæv-
net. Kommunen har en plejeplan under udarbejdelse og anbefaler at en eventuel sti indarbejdes i 
udkastet til denne plejeplan som skal godkendes af Fredningsnævnet. Heden er registreret som § 
3 beskyttet natur og en sti der går indover vil derfor også kræve en dispensation fra naturbeskyttel-
sesloven. 
 
Kommunen efterlyser desuden en vurdering af påvirkningen af den fredede og § 3 beskyttede he-
de herunder oplysning om, hvordan det sikres at der ikke graves i det sekundære grundvandsma-
gasin. 
 
Regionens bemærkninger  

En eventuel trampesti i forbindelse med efterbehandlingsplan vil blive lagt i kanten af matri-
kel nr. 4f sådan at det fredede naturareal ikke bliver berørt. Trampestien etableres før råstof-
indvindingen påbegyndes. 
Ansøger har fået foretaget råstofboringer i området der støder op til heden. Ud fra oplysnin-
ger fra disse samt andre tilgængelige boringer og geofysik i området har ansøger udarbejdet 
en redegørelse for grundvandsforholdene ved Alslev Hede den 30. marts 2017, se bilag 8. 
Notatet konkluderer, at hede og sø er beliggende højere end det omkringliggende terræn og 
uden hydraulisk kontakt til det primære grundvandsspejl. Notatet har desuden anbefalinger 
der er indarbejdet i tilladelsens vilkår vedrørende grundvand side 7. Se også ”Den miljø-
mæssige sårbarhed” side 14 i bilag 8.  

 
 
 
Fra naturgruppen vedrørende nedlæggelse af markvej/sti indover matr. nr. 4f 
Ansøger ønsker at nedlægge markvejen som fører tværs over matr. nr. 4f. Markvejen ønskes flyt-
tet mod nord i udkanten af matriklen. Nedlæggelse af stier og veje i det åbne land kræver en skrift-
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lig ansøgning til kommunen jf. NBL § 26a. Derefter har kommunen 4 uger til at træffe en afgørelse 
om at ville foretage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreativ betydning for derefter at 
kunne afgøre om vejen må nedlægges. 
 
Regionens bemærkninger  

Der er efterfølgende indsendt en skriftlig ansøgning om nedlæggelse af eksisterende 
sti/markvej indover matr. nr. 4f. Varde Kommune har den 13. januar 2017 givet afslag efter na-
turbeskyttelseslovens § 26a stk. 3.  
Afslaget er begrundet i manglende oplysninger om ny placering og udformning af stien.  
 
Kommunen skriver afslutningsvis i sin afgørelse: 

”Henset til at lodsejer har oplyst, at det først vil blive aktuelt at nedlægge vejen om ca. 6 år 
gør Varde Kommune opmærksom på, at en eventuel tilladelse til at nedlægge en sti eller vej 
gælder i tre år jf. naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 og vil således ikke kunne udnyttes efter-
følgende hvis det først bliver aktuelt med nedlægningen for 
råstofindvindingen om 6 år. 
Sagen kan givetvis genoptages, når Varde Kommune modtager nye oplysninger om place-
ring af en alternativ rute for markvejen. ”Varde Kommunes afslag ses som bilag 4. 

 
 
 

Fra grundvandsgruppen vedrørende grundvandsforhold og vandindvindingstilladelse: 
Jord- og Grundvandsgruppen i Varde Kommune vurderer, at råstofgravning under grundvandspej-
let ikke vil være til nogen væsentlig miljømæssig risiko for grundvandsinteresserne i dette område, 
hvis efterbehandlingen sker som beskrevet i ansøgningen, dvs. hvis arealet genetableres med sø 
og med naturlig beplantning uden anvendelse af gødning og pesticider.  
Grundvandsafdelingen har udarbejdet en tilladelse til råstofgravning under grundvandsspejlet samt 
til grundvandssænkning.  
 
Regionens bemærkninger 

Varde Kommune gav den 18. oktober 2016 tilladelse til vandindvinding og grundvandssænk-
ning. Danmarks Naturfredningsforening (DN) påklagede afgørelsen til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Klagen gik på mangelfuld vurdering af eventuelle skadevirkninger på Alslev 
Hede hvis råstofindvindingen resulterer i grundvandssænkning. 
Herefter trak Varde Kommune afgørelsen tilbage til fornyet behandling. Den 21. december 
2017 meddelte kommunen en revideret tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning, 
vilkårene herfra er indskrevet i råstoftilladelsen, under Vilkår vedrørende grundvand side 7. 
Varde Kommunes reviderede tilladelse til grundvandssænkning er vedlagt som bilag 5. 

 

 
 
Fra Plan og Byudviklingsgruppen vedrørende landskabet 
Afdelingen vurderer, at placeringen i overgangslandskabet ikke vil påvirke dallandskabet 
væsentligt, hvis det sikres, at der bevares eller plantes levende hegn omkring råstofgravene. 
I efterbehandlingsplanerne skal det fremgå, at der skal graves over skel for at sikre, at der ikke op-
står mange små søer svarende til de enkelte matrikler. 
Det vurderes desuden, at de kumulative effekter fra både nuværende og tidligere grusgravning i 
både Esbjerg og Varde Kommune skal indgå i VVM-screeningen. Det skal desuden overvejes om 
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der reelt er tale om én samlet råstofgrav med forskellige ejere, hvilket pga. størrelsen vil kunne fø-
re til at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 
 
Regionens bemærkninger 

Der er efter kommunens høringssvar udarbejdet et samlet prospekt for området på tværs af 
de to kommuner. Prospektet er et forslag til en samlet efterbehandlingsplan der skal sikre at 
der arbejdes for en samlet efterbehandling af hele området. Det færdige prospekt er stillet til 
rådighed for ansøger til inspiration for den aktuelle efterbehandlingsplan, se evt. bilag 2 samt 
Efterbehandlingsvilkår side 9. 
Der er stillet vilkår i tilladelsen om eventuelle fremtidige krav til skelgennemgravning, jf. vilkår 
18.  
Der er udført VVM screening og truffet afgørelse, se side 13-15 samt bilag 6. Regionen har 
på baggrund af VVM screening vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er 
stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde. 

 
 

 
Fra afdeling Vej og Park vedrørende overkørsel til offentlig vej 
Varde Kommune har givet tilladelse til at nedlægge eksisterende markoverkørsel og etablere en ny 
adgangsvej nord om ejendommen Hjerting Landevej 116.  
 

Regionens bemærkninger 
Vilkårene der er stillet i Varde Kommunes overkørselstilladelse er indskrevet i råstoftilladel-
sens vilkår side 6.  
Varde Kommunes overkørselstilladelse ses som bilag 3. 

 
 
 
Arkæologi Vestjyllands bemærkninger:  

Der er fem overpløjede gravhøje indenfor det ansøgte område og museet anbefaler at der udføres 
en forundersøgelse. Der fremhæves at indvindingen straks skal indstilles hvis der dukker fortids-
minder op og nærmeste museum skal tilkaldes, jf. museumslovens § 27 stk. 2. 
Arkæologi Vestjyllands udtalelse er vedlagt som bilag 7. 
 
 
Esbjerg lufthavn og naboer har ikke indsendt bemærkninger 

 
 
 

Møde samt besigtigelse af arealet 

Forud for besigtigelse af arealet blev der den 9. marts 2015 afholdt et møde på Varde Kommune 
Rådhus. Tilstedeværende var Varde Kommune ved Christina Thormann, Esbjerg Kommune ved 
Steen Donner, indvinder Billum Vognmandsforretning samt Hostrup Sand med rådgiver.  
Emnet der blev diskuteret var efterbehandling af gravearealer. Det blev diskuteret hvorvidt det er 
muligt at efterbehandle det ansøgte areal samt omkringliggende råstofgrave, så det bliver et pænt 
landskab til glæde for Alslev og omegn. Bl.a. blev det diskuteret, om det vil være muligt at give en 
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§ 52 dispensation med henblik på at etablere en mere bugtet søbred, så landskabet ikke ender 
med mange små firkantede søer, men kan etableres med enten en stor eller flere små søer med 
vige og næs til fordel for bla den landskabelige værdi samt biodiversitet.  
Alternativt skal der efterlades råstoffer i området for at skabe en bugtet søbred. Denne mulighed 
skal holdes op imod Råstofplanen hvori det er præciseret at råstofressourcerne ønskes færdiggra-
vet inden råstofindvindingen afsluttes. 
 
Region Syddanmark besigtigede arealet samme dag. Arealet fremstår som flade marker med læ-
hegn og landbrugsdrift.  
Varde og Esbjerg Kommune samt Region Syddanmark har efterfølgende i 2017 udarbejdet et pro-
spekt for området.  
 
 
 

Partshøring 

Region Syddanmark har gennemført partshøring af:   
 

 Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding  
 

 Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning 
om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding, se side 13-15 og bilag 6. 
 

 
Partshøringerne blev gennemført i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1, hos ansøger, lodsejer 
samt øvrige parter inden de endelige afgørelser blev truffet. Formålet med høringerne var, at regi-
onen traf den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. 
 
Høringerne forløb i perioden 16. maj til 14. juni 2018. 
  
Regionen har modtaget et høringssvar fra Varde Kommune og fra en nabo til projektarealet 
 
Parthøringssvar fra Varde Kommune Regionens kommentar 

 

Det er vigtigt, at der sikres plads til en cykelsti langs 

den nordvestlige side af Hjertingvej. Der skal være 

plads nok til at cykelstien kan etableres, uden at det 

bliver nødvendigt med stejle hældninger og deraf 

følgende autoværn langs vejen. Autoværn eller an-

dre afskærmninger bør ikke opstilles langs vejen af 

landskabelige hensyn. Det er et væsentligt opmærk-

somhedspunkt, at en råstofsø dette sted kan blive 

meget stor og dyb, hvilket  

 

sandsynligvis kræver større afstand fra vej/mulig cy-

kelsti til sø – både i forhold til sikkerhed for bilister 

 

Projektarealets sydøstligste hjørne støder op til Hjer-

ting Landevej, jf. oversigtskort. En cykelsti er vanlig-

vis omkring 2 m bred.  

For at sikre plads til en cykelsti tillægges de allerede 

krævede 3 m til vejskel yderligere 3 m. Vilkåret hed-

der nu: Der må ikke graves nærmere end 6 m til vej-

skel til Hjerting Landevej, jf. afstandskrav side 5. 

 

Skråningsanlæg 1:4 i ”fast” sand anses af regionen 

som stabilt. Da skråningsanlæg gerne må være va-

rierende for ikke at fremstå kunstige stilles vilkår om 
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og cyklister, men i lige så høj grad af hensyn til sta-

biliteten af skråningen langs vejen. 

 

 

 

 

at skråningen kan anlægges med variation hvor 1:4 

er det stejleste.  

 

På s. 10 i udkastet til tilladelsen fremgår det, at 

hældninger skal være mellem 1:4 og 1:9. Det ville 

give et bedre billede af det efterbehandlede område, 

hvis det fremgår hvor der må være stejle og ikke 

stejle skråninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af figuren på s. 10 bør det ligeledes fremgå, at selve 

figuren stammer fra prospektet, men at hældninger-

ne er tilrettet. 

 

 

Der er udarbejdet et prospekt for området. Prospek-

tet er en samlet plan for det udlagte graveområde og 

er udarbejdet som et samarbejde mellem Varde 

Kommune, Esbjerg Kommune og Region Syddan-

mark. Prospekter er et ønskescenarie for en samlet 

efterbehandlingsplan.  

I prospektet står beskrevet: 

”det er prioriteret, at have mindre stejle skråninger, 

hvor der er et rekreativt potentiale. Øvrige skrånin-

ger foreslås udformet så stejle som muligt – både for 

at skabe en anden oplevelse af landskabet, men og-

så for at udnytte ressourcerne så meget som muligt.  

Skellinjer der støder op mod Alslev Hede indgår i 

rekreativ sammenhæng da der skal etableres en 

trampesti. Der er stillet særlige vilkår for hældnin-

gerne her. 

De lange skellinjer (nord – syd) indgår ikke i rekrea-

tive sammenhænge og skel til nabomatrikler vil 

sandsynligvis blive gennemgrave når (hvis) de mel-

lemliggende matrikler graves. Det er regionens vur-

dering at efterbehandlingsplanen er i tråd med det 

udarbejdede prospekt. 

Det forventes at efterbehandlingen af arealet følges 

og revurdere løbende. Der tilføjes et vilkår om at ef-

terbehandlingsplanen gennemgåes og eventuelt til-

rettes og præciseres. Dette er skrevet ind som et vil-

kår under overskriften efterbehandling. 

 

 

 

 

 

Figuren er fjernet fra tilladelsen 

 

Af det udarbejdede mulighedspapir til prospektet 

fremgår følgende: Hvor lokalplanen angiver det, kan 

der etableres stejle anlæg med en hældning på optil 

1:4. Øvrige anlæg skal fremstå flade med en mak-

simal hældning på 1:6. De flade anlæg etableres, 

 

Hvis hældninger på skråninger ned mod vandfladen 

i søer skal være 1:6 vil det resultere i en afstand fra 

skellinje til vandoverflade på 35 - 40 m. (3 m fra skel 

der ikke graves + hældning 1:6 til vandspejl i kote 

5,5 + 3 m banket). Med skråningsanlæg 1: 4 vil af-
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hvor der er risiko for bølgeerosion og hvor de land-

skabelige forhold taler for det. De stejle anlæg etab-

leres der, hvor det må forventes at erosionsrisikoen 

er minimal, og hvor landskabet må forventes at kun-

ne ”bære” dette udtryk. Skråningsanlæggene skal 

generelt etableres med varierende hældninger, hvil-

ket kan være medvirkende til at sikre, at området ik-

ke kommer til at fremstå kunstigt. 

Det vurderes på denne baggrund, at det vil være 

mest hensigtsmæssigt med en maksimal hældning 

på 1:6. 

 

standen blive 25 – 30 m. Regionen er ikke bekendt 

med problemer eller problematikker omkring erosion 

i de eksisterende søer i området.  

Det er regionens vurdering at skråningsanlæg 1:4 er 

stabilt.  

I prospektets prioriteringsmatrix står beskrevet som 

et ufravigeligt krav ”Skråninger formes som et natur-

ligt hældende og småkuperet terræn” 

Et vilkår om at hældninger kan udarbejdes med en 

variation mellem 1:4 til 1:9 mellem skel og søbred-

der anses som værende i overensstemmelse med 

prospekt og indvinders ønske.  

 

 

  

Partshøringssvar fra Kim Madsen, Hjerting Lan-

devej 116. 

Regionens kommentar 

Jeg ønsker ikke at der køres erhvervsmæssig i 

weekender og efter kl. 16.00 på hverdage, og max 

37 timer pr uge. 

 

Ansøger afsætter råstofferne til betonværker som 

arbejder i døgndrift. Der kan således være behov for 

at levere sand på skæve tidspunkter. Driftstiderne 

reduceres til at der må graves råstoffer fra 7-17 på 

hverdage. Der må udleveres råstoffer mellem kl 6 og 

18 på hverdage samt fra 7 til 14 på lørdage.  

Kim Madsen ønsker at vejen asfalteres helt, ikke 

kun 20 meter. 

 

Der er lavet en aftale med ansøger om at vejen luk-

kes med asfalt forbi Kim Madsens ejendom. Asfalte-

ring af vejen skal ske indenfor de første 6 måneder 

efter tilladelsen er taget i brug..  

Kim Madsen ønsker erstatning for værdiforringelse 

af ejendom.  

 

Ejendomspriser ligger ikke indenfor Råstoflovens 

rammer og regionen har derfor ingen myndighed til 

fx ekspropriering eller fastsætte erstatninger.  

Kim Madsen skriver endvidere 

”Jeg købte ejendommen i 2014 med henblik på en 

rolig alderdom, nu er der så planlagt en vej til tung 

trafik kun 5 meter fra ejendom men, som medfører 

masser af støj og masser af støv. Ydermere vil 

ejendommen tabe voldsom i værdi. Der er ingen der 

kan være tjent med en ejendom, som pludselig er 

usælgelig.” 

 

 

Da arealet har været udlagt til graveområde siden 

2012 er det forventeligt at der bliver gravet råstoffer 

på et tidspunkt. 
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Høring af Varde Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Varde Kommune omkring fast-
sættelse af vilkår om efterbehandling i perioden i perioden 16. maj til 14. juni 2018 i medfør af Rå-
stoflovens § 10a.  
Varde Kommune har indsendt høringssvar omhandlende efterbehandlingen. Svarene ses kom-
menteret i ovenstående tabel. 

 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) 
kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, 
en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, 
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig in-
teresse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der klages via 
Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klage-
portalen til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og or-
ganisationer skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage. Gebyret betales med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 25. oktober 
2018 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer 
andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen 
af dette brev. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, miljoe-
raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. 
 
 
  

mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
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Den endelige tilladelse er desuden meddelt til: 

 Kulturarvsstyrelsen post@kulturstyrelsen.dk 

 Natur og erhvervsstyrelsen tidl. Jordbrugskommissionen mail@naturerhverv.dk 

 Skat myndighed@skat.dk 

 Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

 Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø nst@nst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening  DN@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening lokal varde@dn.dk 

 Dansk Botanisk Forening dbotf@mail.tele.dk 

 Dansk Botanisk Forening lokal jyllandkredsen@botaniskforening.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening lokal  pesus@esenet.dk 

 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet lokal sydvestjylland@friluftsrådet.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

 

6. Bilag 

1. Oversigtskort 

2. Grave- og efterbehandlingsplan 

3. Varde kommunes overkørselstilladelse 

4. Varde Kommunes afslag på ansøgning om nedlæggelse af markvej 

5. Varde Kommunes reviderede tilladelse til grundvandssænkning 

6. VVM screenings skema  

7. Arkæologi Vestjyllands bemærkninger til stjernehøring 

8. Notat om grundvandsforholdene ved Alslev Hede 

9. Varde Kommunes bemærkninger til stjernehøringen 
 

  

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dbotf@mail.tele.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsrådet.dk
mailto:DN@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Bilag 1 – Oversigtskort I 
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Bilag 1 – Oversigtskort II 

 
 

 

 






























































































