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1 AFGØRELSE 

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

samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. 

Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen 

kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

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

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

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

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

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

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) 

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

planter) og 

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

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

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

april 2017) 

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

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

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

jordforureningsloven) og 

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

Afgørelser fra andre myndigheder: 

- Billund Kommune har 13. marts 2019 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvands-

sænkning som beskrevet i vurderingsafsnittet. Se bilag 5 for kopi af afgørelsen.   

- Miljøstyrelsen har den 27. august 2019 meddelt dispensation efter skovloven til udvidelse af grus-

graven i Svollibjerg Plantage som beskrevet i vurderingsafsnittet. Se bilag 6 for kopi af afgørelsen. 
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1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 80.000 m3 sand, grus og sten årligt på 

5,7 ha af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. Se oversigtskort herunder: 

 
Oversigtskort over området. 

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

medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger. 

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

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

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

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

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

vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  
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Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

 

1.2 Før tilladelsen tages i brug 

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

overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: 

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

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

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

dingsarealet, se nærmere under kapitel 5. 

• Afsættelse af indvindingsarealet jf. vilkår.  

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

tilladelse, skal indhentes separat. 

 

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Mogens Reindorff Brandt og Karin M R Brandt Mathiasen som ejere af matr.nr. 1n 

Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

• Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på 

80.000 m3 sand, grus og sten på 4,7 ha af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund 

Kommune ejet af Mogens R Brandt og Karin M R B Mathiasen. 

• Der forventes at indvinde til 20 meter under terræn og ind til 10 meter under grundvandsspejlet. 

• Indvindingen forventes påbegyndt den 1. juli 2019. 

• Driftstiderne vil være 7-16 på hverdage. 

• Til indvindingen anvendes følgende maskiner: 1 gravemaskine, 1 gummiged og 1 transportabel sor-

terer, og der forventes et årligt forbrug af 35.000 liter diesel. 

• Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes ved Brians renova-

tion. 
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• Adgangen til råstofgraven sker ad Svollivej til Herningvej, via den eksisterende råstofgrav øst for det 

ansøgte. 

 

 

2.2 Beskrivelse 

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr.nr. 1n Juellingsholm 

Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune. Det nye projektareal udgør 5,7 ha. Ansøger har i forvejen tilladelse til 

råstofindvinding på arealer umiddelbart øst for det ansøgte område. Råstofindvindingen på det ansøgte 

areal vil sammen med den eksisterende tilladelse i praksis foregå som én samlet råstofgrav med uændret 

produktionsmængde. Efter tilladelse på det ansøgte areal, vil det samlede areal for råstofgraven blive 21,2 

ha, hvoraf dele af de allerede aktive områder på kort sigt skal tilses med henblik på at godkende efterbe-

handlingen. Det vil bringe det aktive areal ned på omkring 15 ha. Det ansøgte areal ligger omtrent 1,5 km. 

nord for Sdr. Omme by. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks 

Råstofplan 2016. 

Der ansøges om en årlig indvinding af 80.000 m3 sand, grus og sten, hvoraf det forventes at de 2.000 m3 vil 

være under grundvandsspejl. Der er planlagt en gravedybde på ca. 20 meter under terræn. Projektarealet 

efterbehandles til natur med søer og bakker. 

 

3 VILKÅR  

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

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

 

3.1 Omfang 

1. Tilladelsen er gældende 10 år frem, hvorefter tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er 

færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 

2. Der må årligt indvindes 80.000 m3 sand, grus og sten. 

 

3. Projektet og dermed indvindingen skal ske indenfor det på bilag 1 indtegnede område (herefter 

kaldet projektarealet). Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt 

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

mere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så 

de ikke bliver beskadigede. Det kan f.eks. ske med betonringe. 

 

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

Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark. 

 

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

søgningen angivne maskiner: 1 gravemaskine, 1 gummiged og 1 transportabel sorterer. Afvigelser 

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

 

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

 

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

gældende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

3.2 Drift 

9. For at beskytte naboer mod støj er der fastsat driftstider, som er i overensstemmelse med Miljø-

styrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder (vejledning nr. 5/1984).  

 

Råstofgravens driftstider er:  

a. Råstofindvinding: hverdage kl. 07.00 – 16.00. 

b. I helt enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at fravige de generelle åbningstider. 

Dette må kun ske med skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

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

længere tidsrum: Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time) fra indvindingsom-

rådet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 16.00 55 dB (A) 

Andre tidspunkter  Lukket 

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

(A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 

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

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

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

og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
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Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomhe-

den lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 

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

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

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

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

 

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

fralyd samt vibrationer (vægtet accelerationsniveau):  

 

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

Infralyd  
(G-vægtet lydni-
veau) 

Beboelsesrum, herunder i børneinstitu-

tioner og lign. 

18.00 – 07.00 20 dB 85 dB 

07.00 – 18.00 25 dB 85 dB 

Kontorer, undervisningslokaler og andre 

støjfølsomme rum 

Alle tidspunkter 30 dB 85 dB 

Øvrige rum i virksomheder Alle tidspunkter 35 dB 90 dB 

Anvendelse Vægtet accelera-
tionsniveau Law  

Boligområder (inkl. byzone) (hele døgnet) 

Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder - byzone eller landzone) samt 

jf. støjvejledningen boliger i det åbne land fra 18.00 – 07.00 

Børneinstitutioner og lignende 

75 dB 

Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder – byzone eller landzone) 

samt. Jf. støjvejledningen og boliger i det åbne land (07.00 – 18.00) 

Kontorer, undervisningslokaler og lignende 

80 dB 

Erhvervsbebyggelse 85 dB 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

fornødne foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker 

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

renholdelse af interne veje).  

3.3 Adgangsforhold og afstande 

 

16. Adgang til råstofgraven skal være via råstofgraven på nabomatriklen, 5x Kirkeby By, Sdr. Omme og 

dennes overkørselstilladelse. Det er ikke tilladt at anvende andre adgangsveje.  

 

Vilkår efter råstofloven 

Graveafstande og begrænsninger  

17. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra grusvejen der løber langs projektområdets nordvest-

lige afgrænsning. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på anlæg 1:2, jf. 

følgende figur:  

 

18. Der må af hensyn til påvirkningen af nabomatrikler og private veje ikke graves nærmere end 3 me-

ter fra privat vej, naboskel og hegn med mindre andet er aftalt med lodsejer(ne) og godkendt 

skriftligt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 

normalt 1:1,5. 

19. Hvis der graves stejlere end vilkår 17 og 18 skal de 3 meter fra skel tillægges 1 x gravedybden, jf. fi-

guren herunder: 

3 meter 

Skel 

G
ra

v
ed

y
b
d

e 

2 x Gravedybde 
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Figur, der viser princip for gravning stejlere end vilkår 19. 

20. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund af sand, grus og sten under forudsætning af at skrå-

ningsanlæg overholdes.  

 

21. Gravningen må ikke give risiko for nedskridning. 

 

3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vand-

indvinding mv. 

Vilkår efter råstofloven 

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

ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 

 

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

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

beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

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

 

Tankning og spild 

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

 

26. Tankning og vask, samt olieskift mv. på kørende materiel skal foregå uden for det åbne indvin-

dingsareal og skal foregå så spild undgås ligesom service og reparation også skal foregå udenfor 

det åbne indvindingsareal.  

3 meter 

Skel 
G

ra
v
ed

y
b
d

e 

1 x Gravedybde 
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27. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenør-

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

tankning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

28. Mindre olie- og kemikaliespild skal opsamles straks. Større, akut forurening skal anmeldes til 

kommunen (ring 112).  

 

Opbevaring og oplag 

29. Tanke, beholdere og tankanlæg (med olieprodukter, benzin og lignende) skal opfylde gældende 

miljøregler dvs. bl.a. olietankbekendtgørelsen og skal opbevares forsvarligt uden for det åbne ind-

vindingsareal i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og 

grundvand eller regn- og spildevandssystemer.  

 

Affald og tilførsel af materialer 

30. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativ for Billund Kommune. 

 

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

graven.  

 

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

ende skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

Vilkår efter vandforsyningsloven 

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

grundvandsspejl på følgende vilkår: 

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

 

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

 

35. Den årlige råstofindvinding under vandspejlet må maksimalt være 2.000 m³. 

 

36. Tilladelsen er gældende i samme periode som råstofindvindingstilladelsen. 

 

Vilkår efter skovloven 

Miljøstyrelsen har givet en dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgraven i Svollibjerg Plantage på 

matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.  
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37. Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 7,05 ha, såfremt projektet gennemføres fuldt 

ud som ansøgt. 

 

38. Grusgravningen må ikke påbegyndes på arealet, før Miljøstyrelsen har godkendt arealet til erstat-

ningsskov. 

 

39. Hvis erstatningsskoven er et nyt skovrejsningsareal, skal Miljøstyrelsen godkende en tilplantnings-

plan for arealet. 

 

40. Der skal stilles sikkerhed for etablering af erstatningsskoven, hvis der er tale om et areal, der skal 

nyplantes. Sikkerheden skal stilles som en anfordringsgaranti. Den skal stiles til Miljøstyrelsen. Sik-

kerhedsstillelsen skal være på 30.000 kr. pr. ha tilplantet areal, svarende til 211.500 kr. for 7,05 ha. 

 

41. Der er mulighed for at op til 10 % af erstatningsskoven kan udlægges som åbne naturarealer. For 

sådanne arealer vil der ikke skulle stilles sikkerhed. 

 

42. Der skal fremsendes et kort, der viser den planlagte retablering for hele grusgraven. Af kortet skal 

det fremgå, hvor de i alt 5,5 ha retablering med skov, som Miljøstyrelsen tidligere har stillet vilkår 

om, skal placeres. Kortet skal godkendes af Miljøstyrelsen inden grusgraven udvides. 

 

43. Det aktive grusgravningsareal inkl. endnu ikke retableret grusgravsareal må ikke overstige 20 ha. 

Det vil sige at der skal retableres løbende i grusgraven. 

3.5 Efterbehandling m.m. 

Vilkår efter råstofloven 

44. Efter endt gravning skal der efterbehandles til naturområde med søer, bakker og skrænter efter 

den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal god-

kendes skriftligt af Region Syddanmark. 

 

45.  Billund Kommune har i samarbejde med Mogens Brandt samt Brian og Allan fra Sønder Omme 

Handels- og transportselskab udarbejdet en reetableringsplan. Herunder ses de væsentligste punk-

ter:  

a. Erstatningsvandhul 1 på ca. 1.600 kvadratmeter 

b. Erstatningsvandhul 2 på mindst 2.000 kvadratmeter 

c. Sø på ca. 2,7 ha  

d. I den nordlige del af søen etableres 1.000 kvadratmeter lavvandet område 0,2-1,0 m dybde 

e. Der etableres to paddeskjul af delvist nedgravede træstød nær de to erstatningssøer.  

f. Der etableres to lodrette skrænter et nordvendt og et sydvendt. 
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g. Søbreddens længde skal gøres så lang som mulig, så den bugter sig med mange næs og vi-

ge. 

h. I søens vindfølsomme sider kan der udlægges sten for at undgå erosion af kanterne.  

i. Der udlægges en mindst 20 meter bred dyrkningsfri bræmme omkring den efterbehandle-

de grave-sø for at sikre vand- og naturkvaliteten i søen. Bræmmen regnes fra søens højeste 

vandstand. Bræmmen må fremover ikke jordbehandles, dyrkes, gødes eller sprøjtes, men 

skal henligge som et naturareal. 

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

ved at lade mindre partier stå u-afgravede. 

k. Der må af hensyn til søens naturværdi ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i søen, og 

der må ikke fodres i eller nær søen. 

 

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

stofgravens drift er praktisk muligt. 

 

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

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

 

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

stofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, da det kan virke skæmmende. 

 

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

pligtigelsen omgående.  

 

50. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. 

 

51. 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.  

 

52. Der må ikke gødskes eller anvendes pesticider på projektarealet.  

 

53. Der skal jf. dispensation i bilag 7: 

a. etableres to søer inden 10 år fra den 27.06.2017 

b. Der må ikke pålægges muld nærmere end 20 meter fra vandhullernes kronekant  

c. Dybden på den mindste sø må maksimalt være 1,5 meter  

d. Dybden på den største sø må maksimalt være 2 meter  

e. Lodsejer eller indvinder skal rette henvendelse til Billund Kommune når søerne er etableret 

 

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

snit 5. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på 
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grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til ef-

terbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

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. 

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår 

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

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

hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter regler-

ne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, 

stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 

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

for udlagt tinglysningsgebyr.  

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

med undtagelse af vilkår 51 og 52 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Arkæologi 

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

skal fundet straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal afle-

veres til Sydvestjyske Museer og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. Indvindingen skal stand-

ses i det omfang den berører fortidsmindet.   

Råstofafgift 

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. affalds- og råstofafgiftsloven.  
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Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv. 

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

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

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

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

med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser. 

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

/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 

Indberetning af indvunden mængde 

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

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

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

gen til Danmarks Statistik. 

Indberetning til GEUS 

Resultater af evt. udførte råstofboringer, prøveboringer i jorden samt geofysiske undersøgelser mv. skal 

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

råstoflovens § 28, stk. 1. 

Tilførsel af jord 

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

forureningslovens § 52. Der kan søges dispensation. 

Forsyningsledninger 

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

Ledningsejerregisteret (LER).  

 

5 SIKKERHEDSSTILLELSE 

Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejder-

ne på matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune på kr. 625.000 kr. indeks 108,84 af 1. 

kvartal 2019. 
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Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris af natur inkl. søer på 125.000 kr. 

pr (åbent) hektar. Det vurderes at pris pr. ha er passende, da et forholdsvist stort søareal, som ikke er så 

omkostningstungt, opvejes af arbejdet på de bakker og skrænter der skal etableres, som må forventes at 

fordyre et reetableringsprojekt pga. jordflytning til bakker. 

Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 5 ha og kan reguleres, 

når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbe-

handling eller lignende. 

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for 

jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.  

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region 

Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

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

  

6 ANSØGNINGSPROCESSEN  

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

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

svar og regionens bemærkninger til disse.  

 

6.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden 21. december 2018 til 31. januar 2019 været sendt i myndighedshø-

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

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

følgende myndigheder: 

• Billund Kommune 

• Miljøstyrelsen 

• Sydvestjyske museer 
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Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
 
 

Sydvestjyske 

museer 

Efter at have snakket med Brian fra Sdr. Om-

me Handels- & Transportselskab ApS, kan jeg 

konstatere at området mindst tre gange i 

forbindelse med nyplantninger har været 

dybdepløjet og grubbet, på hvilken baggrund 

jeg vil vurdere at der ikke findes noget af 

antikvarisk interesse på arealet. 

 

 

Billund Kom-

mune 

Kommunen har kommentar til reetablerings-

planen, grundvandssænkning samt vejen der 

går igennem området, hvor offentligheden 

må færdes. 

 

Vejen 

Billund Kommune vil udarbejde en udtalelse 

vedrørende lukning af den offentlige vej.  

 

Grundvandssænkning  

Billund Kommune skal meddele en tilladelse 

til grundvandssænkning og der skal derfor 

ansøges om tilladelse til grundvandssænkning 

hos Billund Kommune.   

 

Reetableringsplanen 

Billund Kommune ønsker at det også fremad-

rettet er muligt at færdes f.eks. ved at gå 

rundt om søerne.  

 

I forhold til reetableringsplanen er der to 

erstatningssøer som er stedfæstet i en di-

spensation. Erstatningssøerne er lagt mod syd 

i en tidligere reetableringsplan, hvor grave-

området var meget mindre. Billund Kommu-

ne ønsker at få flyttet søerne op i nordenden 

så beliggenheden bliver bedre for padderne. 

Det er dog vigtigt at erstatningssøerne stadig 

lever op til den afgivne dispensation vedrø-

rende de andre vilkår som er stillet.  

Det vil desuden være hensigtsmæssigt at 

etablere lavvandet zoner i den store sø især i 

nordenden, da det er naturligt at søer har 

lavvandet partier især her på egnen. Lavvan-

det partier vil bevirke et mere varieret dyre 

og planteliv.  

 

Billund Kommune finder det ikke hensigts-

mæssigt at den ene skrænt er nordvendt SK 

2. Billund Kommune har samlet erfaring som 

tyder på at nordvendte skrænter ikke er gode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladelse er indhentet 

 

 

 

 

 

Der er blevet udarbejdet en reetablerings-

plan i råstofindvindingstilladelsen i samar-

bejde mellem Billund Kommune, lodsejer og 

ansøger. Denne skulle imødekomme Billund 

Kommunes bemærkninger. 
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som ynglelokaliteter for fugle. Det samme er i 

høj grad gældende for krybdyr og insekter. 

Hvis det er for biologien at man vælge at lave 

en skrænt skal den således ligge mere eller 

mindre syd vendt.  

 

Mineraljord er fantastisk for naturen, her kan 

komme mange fine og sjældne arter især hvis 

det er eksponeret fra syd, det er derfor ikke 

hensigtsmæssigt at ligge jord midt i et grus-

gravningsområde. Det er bedst at begrænse 

det så meget som muligt og ligge mineraljord 

ovenpå ca. 0,5-1 meters tykkelse. 

 

6.2 Miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

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

screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven. 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 

kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og 

der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal. 

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 4. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 5. marts 2019 til den 2. april 2019. 

Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.  

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

meddelt den 15. april 2019 i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Klagefristen udløb den 13. maj 

2019. 

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

forbundet med indvindingen. 
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6.3 Partshøring 

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

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

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

 

 

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag: 

Navn  Grund til partsstatus Berørt ejendoms 
adresse 

Kontaktadresse 

Billund Kommune Berørt myndighed  kommunen@billund.dk og ma-

no@Billund.dk 

Mogens Reindorff 

Brandt og Karin M R 

Brandt Mathiasen 

Ejere 1n Juellingshlom Hgd., 

Sdr. Omme i Billund 

Kommune 

 

Sdr. Omme Handels- 

& Transportselskab 

ApS 

   

Miljøstyrelsen   mst@mst.dk og alh@mst.dk 

Sydvestjyske museer   museum@sydvestjyskemuseer.dk 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 9. oktober 2019 til 6. november 

2019 og der indkom følgende høringssvar: 

Ejendommens adresse Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
Billund Kommune 

 

Grundvandssænkning:  

- Side 10, vilkår 35, står der: ”Den årlige 

råstofindvinding under vandspejlet mak-

simalt må maksimalt være 20.000 m
3
”. 

Der er 2 maksimalt i sætningen og i for-

hold til tilladelsen og ansøgningen til 

grundvandssænkning er der et nul for 

meget på mængden – det skal være 2000 

m
3
. 

 

 

Der er tale om en tastefejl. Hvilket rettes til. 

 

Billund Kommune vedr. 

efterbehandling (§ 

10a) 

Følgende bemærkninger: 

 

Tænker at det vil være en god ide at få de 

lovbestemte vilkårene i tilladelsen angå-

ende etablering af de to vandhuller (Di-

spensation fra 27.06.2017) ind i selve 

efterbehandling afsnit 3.5  Der er dog 

visse af vilkårene i dispensation som alle-

rede er i råstoftilladelsen og dem har jeg 

selvfølgelig ikke nævnt herunder:   

 

 

Bilag om dispensation til nedlæggelse af sø på 

nabomatrikel vedlægges som bilag 7 og vilkår 

53 tilføjes med de vilkår fra dispensationen 

der nævnes her. 
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-          Der skal etableres to søer inden 

10 år fra den 27.06.2017 

-          Der må ikke pålægges muld 

nærmere end 20 meter fra vand-

hullernes kronekant  

-          Dybden på den mindste sø må 

maksimalt være 1,5 meter  

-          Dybden på den største sø må 

maksimalt være 2 meter  

-          Lodsejer skal rette henvendelse 

til Billund Kommune når søerne 

er etableret  

 

Billund Kommune har i samarbejde med 

Mogens Brandt samt Brian og Allan fra 

Sønder Omme Handels- og transportsel-

skab udarbejdet en reetableringsplan. 

Herunder ses de væsentligste punkter:  

 

-          Erstatningsvandhul 1 på ca. 

1.600 kvadratmeter 

-          Erstatningsvandhul 2 på mindst 

2.000 kvadratmeter 

-          Sø på ca. 2,7 ha  

-          I den nordlige del af søen etable-

res 1.000 kvadratmeter lavvandet 

område 0,2-1,0 m dybde 

-          Der etableres to paddeskjul af 

delvist nedgravede træstød nær 

de to erstatningssøer.  

-          Der etableres to lodrette skræn-

ter et nordvendt og et sydvendt. 

 

Øvrige kommentar: 

 

-          Tilladelsen kan ikke gives uden 

dispensation, den burde ligges 

ved som bilag, eller indskrives 

som foreslået.  

-          Det ser ud til at der ikke er sat 

vilkår om muldpålægning ved sø-

en, normalt er der en bræmme 

på 15 til 20 meter hvor der ikke 

må lægges muld på fra højeste 

vandstand. Dette er for sikre en 

næringsfattig sø og tænker at det 

er et standart vilkår.  

-          Man kunne overveje at skærer 

bilag 3 ned til det som blev aftalt 

og ikke en del af processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionen er enig i at de væsentligste punkter 

vedr. efterbehandlingen fra bilag 3 arbejdes 

ind i vilkår 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarerne er imødekommet ved at 

vedlægge bilag 7, og ændringer i vilkår 45 og 

53.  

Bilag 3 beskriver ændringer i forhold til tidli-

gere efterbehandlingsplan, hvorfor begge er 

vedlagt i samme bilag. 
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Ændringen i vilkår 35, om indvindingsmængden under grundvandsspejl vurderes ubetænkelig, da der flere 

steder i udkastet inkl. i bilag fremgår, at det er 2.000 m3 der gælder.  

Ændringerne i forbindelse med efterbehandlingsvilkårene har allerede været beskrevet i bilagene omhand-

lende efterbehandlingen i det oprindelige udkast. Tilføjelsen af bilag 7 og vilkår 53, som drejer sig om vilkår 

i forbindelse med nedlæggelse af en sø på nabomatriklen fra en tidligere råstofsag, har allerede dannet 

grundlag for efterbehandlingsplanen beskrevet i bilag 3.  

 

Alle ændringerne vurderes at være ubetænkelige og drejer sig kun om præciseringer. 

 

Bemærkningerne fra Billund Kommune er imødekommet, undtaget nedskæring af bilag 3. Lodsejer og an-

søger er pr. telefon blevet hørt angående ændringerne. 

 

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

7.1 Lovgrundlag  

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

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

det og jorden.  

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

forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrå-

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

 

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 

Habitatbekendtgørelsen 

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

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

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

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

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

les dispensation til det ansøgte. 

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

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

habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder): 
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Det nærmeste Natura 2000-område findes ca. 8 km nordvest for projektarealet. Det drejer sig om Borris 

Hede.  

Grundet aktivitetens karakter og afstanden til Natura 2000-området vurderes råstofindvinding ikke at for-

årsage en påvirkning af området. 

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 efter opslag i Danmarks Miljøportal ikke konstateret forekomster af dyre- eller plantearter inden for 

graveområdet, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Regionen vurderer derfor, at projektet med disse 

vilkår ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Samlet vurdering af forholdet 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-området 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 Svollibjerg. Der er i Råstofplan 2016 ingen 

konkrete forudsætninger for dette projektareal i udlægget af graveområdet. 

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

Det ansøgte projekt vurderes derfor at være i overensstemmelse med råstofplanens retningslinjer og for-

udsætninger for området.  

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

Det ansøgte område er ikke omfattet af kommune- eller lokalplan. Regionen vurderer derfor, at området 

ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning. 

 

 



 

22 

 

Øvrige myndigheders afgørelser og forudsætninger  

Miljøstyrelsen har givet en dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgraven i Svollibjerg Plantage på 

matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.  

Region Syddanmark har indarbejdet disse krav i vilkårene 37 til 43. I vilkår 39 er et krav om Miljøstyrelsens 

godkendelse af areal til erstatningsskov inden råstofindvinding kan påbegyndes. Denne godkendelse er 

givet i bilag 6. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold 

Det ansøgte areal ligger delvist inden for nitratfølsomme indvindingsområder og område med særlige drik-

kevandsinteresser. Nærmeste vandindvindingsboringer ligger 400 m mod nordvest. Det er to vandboringer, 

som henholdsvis er til have- og markvanding. Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af vilkår til 

sikring af grundvandet efter at indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.  

Det drejer sig om vilkår 52, som er stillet for at sikre, at sprøjtemidler og gødning ikke påvirker de sårbare 

grundvandsområder. 

Desuden har Region Syddanmark stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering 

samt håndtering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal. 

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

i jordforureningsloven. 

Vilkår 52 om pesticider og gødskning er stillet jf. retningslinjerne i råstofplanen og tinglyses på ejendom-

men, og Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil 

påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab 

§ 3-områder: 

Det ansøgte areal grænser mod øst op til et område med en beskyttet sø. Søen er opstået ved den råstof-

indvinding der pågår i området. Den pågældende sø er efterbehandlet. I det ansøgte område skal der også 

efterbehandles til et søområde.  

Vilkårene 33 til 36 sikrer beskyttelsen af den beskyttede sø ved at begrænse grundvandssænkningen ved en 

maksimal råstofindvinding under grundvandsspejl på 2.000 m3 pr. år. 

Regionen vurderer, at de stillede vilkår er tilstrækkelige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse. 

Ifølge Per Smeds landskabskort og jordartskort ligger projektarealet på en bakkeø i et område med smelte-

vandssand. Arealet er helt omgivet af skov, hvilket betyder at råstofindvindingen ikke vil være synlig med 

mindre man er i selve projektarealet. 
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Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj: 

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henføre beboelser i landområder tæt 

ved råstofgrave til områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder i Miljøstyrelsens 

støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår.  

Projektet er omgivet af skov. Der er ingen umiddelbare naboboliger, hvorfor støjgener herfra vurderes at 

være minimale. 

Det vurderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om aktivite-

ter og støjdæmpning bortset fra i kortere perioder igennem anlægsfasen, hvorfor der særskilt er stillet vil-

kår om dette. Det vurderes, at der ikke er behov for at begrænse tidsrum eller sætte højere grænseværdier. 

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

overholdes.   

Støv: 

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at de stillede vilkår vedrø-

rende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer omkring 

det ansøgte graveområde. Derudover kan virksomhedens drift opretholdes indenfor projektarealet uden 

væsentligt bebyrdende tiltag. 

Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil ske gennem eksisterende råstofgrav ad den vejadgang der hører til denne. Det 

er Billund Kommune, der som vejmyndighed vurderer de trafikale forhold.  

I miljøscreeningen vurderes det, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give væsentlige gener for nærme-

ste omboende. Dette skyldes at den samlede trafik til og fra råstofgraven ikke ændres, da tilladelsen giver 

mulighed for indvinding i nyt areal, men at den samlede tilladte indvindingsmængde for hele råstofgraven 

ikke ændres. 

Kulturarv og andre beskyttelser 

Omkring projektarealet forefindes enkelte gravhøje. Nærmeste høj ligger 100 meter nordøst herfor. Pro-

jektarealet er placeret således at det ikke går ind over højenes beskyttelseslinjer, og vurderes derfor ikke at 

påvirke dem. 

Sydvestjyske Museer har vurderet at der i projektarealet, blandt andet på grund af flere dybdepløjninger, 

ikke findes noget af antikvarisk interesse på arealet. 

Regionen vurderer, at indvindingen ikke vil påvirke forhold af arkæologisk art. 
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Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

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

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

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

Via graveplanen og efterbehandlingsplanen vil regionen sikre, at det åbne gravefelt begrænses mest muligt 

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

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

Grave- og efterbehandlingsplanerne er vedlagt henholdsvis som bilag 2 og 3. Af planerne fremgår det at 

indvindingen i eksisterende råstofgrav fortsætter mod vest ind i det ansøgte projektareal som vist i bilag 2.  

Efterbehandlingsplanerne er en udbygning af det område der bliver efterbehandlet i den eksisterende rå-

stofgrav. Som det kan ses i bilag 3, bliver arealet efterbehandlet til natur med søer og bakker med skrænter. 

Efterbehandlingsplanen i bilagene består af to dokumenter, et oprindeligt med en fuld beskrivelse af efter-

behandlingen, efterfulgt af et tillæg som ændrer på sø og bakkeplaceringer, uden at hovedtrækkene i pla-

nen ændres. Der ses også en forskel i efterbehandlingsplanen for den eksisterende råstofgrav og den som 

er udarbejdet til den ansøgte tilladelse. Dette skyldes at tillægget også omfatter ændringer i sø- og bakke-

placeringer for den eksisterende tilladelse. Det vurderes umiddelbart at denne ændring ikke er i strid med 

hovedtrækkene i efterbehandlingsplanen for tilladelse af 4. januar 2018. De tre søer bliver ikke enkeltvis 

større end 2,7 ha. 

Efterbehandlingsplanerne er udarbejdet i samarbejde mellem lodsejer, ansøger og Billund Kommune. 

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Billund Kommune, som har bemærket at: 

” Tænker at det vil være en god ide at få de lovbestemte vilkårene i tilladelsen angående etablering af de to 

vandhuller (Dispensation fra 27.06.2017) ind i selve efterbehandling afsnit 3.5  Der er dog visse af vilkårene 

i dispensation som allerede er i råstoftilladelsen og dem har jeg selvfølgelig ikke nævnt herunder:   

-          Der skal etableres to søer inden 10 år fra den 27.06.2017 

-          Der må ikke pålægges muld nærmere end 20 meter fra vandhullernes kronekant  

-          Dybden på den mindste sø må maksimalt være 1,5 meter  

-          Dybden på den største sø må maksimalt være 2 meter  

-          Lodsejer skal rette henvendelse til Billund Kommune når søerne er etableret  

 

Billund Kommune har i samarbejde med Mogens Brandt samt Brian og Allan fra Sønder Omme Handels- og 

transportselskab udarbejdet en reetableringsplan. Herunder ses de væsentligste punkter:  

-          Erstatningsvandhul 1 på ca. 1.600 kvadratmeter 

-          Erstatningsvandhul 2 på mindst 2.000 kvadratmeter 

-          Sø på ca. 2,7 ha  
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-          I den nordlige del af søen etableres 1.000 kvadratmeter lavvandet område 0,2-1,0 m dybde 

-          Der etableres to paddeskjul af delvist nedgravede træstød nær de to erstatningssøer.  

-          Der etableres to lodrette skrænter et nordvendt og et sydvendt. 

 

Øvrige kommentar: 

-          Tilladelsen kan ikke gives uden dispensation, den burde ligges ved som bilag, eller indskrives som 

foreslået.  

-          Det ser ud til at der ikke er sat vilkår om muldpålægning ved søen, normalt er der en bræmme på 

15 til 20 meter hvor der ikke må lægges muld på fra højeste vandstand. Dette er for sikre en næ-

ringsfattig sø og tænker at det er et standart vilkår.  

-          Man kunne overveje at skærer bilag 3 ned til det som blev aftalt og ikke en del af processen. 

”.   

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

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

jf. lovens § 10, stk. 1 nr. 1. 

Vilkår 51 om gennemgravning af skel:  

Dette vilkår er stillet for at sikre, at hele forekomsten udnyttes, og at der ikke efterlades en vold mellem 

ejendommene, idet dette vil være en markant, landskabelig forandring. Vilkåret tinglyses på ejendommene. 

Regionens samlede vurdering  

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

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

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

der gælder for området. 

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

vinding. 
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8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

 

8.1 Klagevejledning 

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

sen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

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

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

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

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

sen.  

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

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

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

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

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

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

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 7. januar 2020  kl. 

23.59.  

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra 

offentliggørelsen af afgørelsen. 

 

  



 

27 

 

8.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

 

Parter og myndigheder 

Lodsejere af 1n og 1bm Juellingsholm Hgd. og 5x Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune. 

Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS 

Billund Kommune, kommunen@billund.dk og mano@Billund.dk 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk og alh@mst.dk 

Sydvestjyske Museer, museum@sydvestjyskemuseer.dk 

SKAT, myndighed@skat.dk 

Foreninger (klageberettigede) 

nbu_jyl@botaniskforening.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, billund@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening (lokal), pesus@esenet.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet lokalkreds, trekantomraadet@friluftsraadet.dk 
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9 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort 

2. Graveplan 

3. Efterbehandlingsplan 

4. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema  

5. Tilladelse til grundvandssænkning 

6. Dispensation efter skovloven 

7. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø 
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Bilag 1 Oversigtskort 
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Bilag 2 Graveplan 
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Bilag 3 Efterbehandlingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. 
Firmaet har siden opstart i 1992 beskæftiget 10-15 forskellige eksperter indenfor flere fagområder (biologer, agronomer, ingeniører 
m.fl.). Læs mere om vores arbejde på www.amphi-consult.dk 

 
 
 
Til: Region Syddanmark 
Damhaven 12, 7100 Vejle 
Miljø og Råstoffer 
Att.: Michael Hjort Andersen, MHA@rsyd.dk    
  
 

               20. marts 2019J. 
nr. 
LIFE02/NAT/DK/8584 

Ref.: LCA 
 
 

Tillæg til reetableringsplan for indvindingsområde i Svollibjerg Plantage                                                                     
 
Ændret placering og udformning af søer.  

 
Efter drøftelse med Billund Kommune er det aftalt, at erstatningssøerne sø 1 og sø 
2 placeres nord for den store sø 3 jf. figur 1 og 2 i nærværende skrivelse. Bortset fra 
den ændrede placering, udformes erstatningssøerne i øvrigt i overensstemmelse 
med nedennævnte dispensation. 
 
Søerne:  
Der udgraves og anlægges 2 søer som erstatningssøer for en eksisterende 
naturbeskyttet sø, der nu er nedlagt. Det samlede areal af de 2 nye erstat-
ningssøer bliver mindst 3.600 m² fordelt på hhv. ca. 1.600 m² (Sø 1) og 
mindst 2.000 m² (Sø 2) i overensstemmelse med reetableringsplanen fra 
2017 og dispensation af 27. juni 2017 fra Billund Kommune (Billund Kom-
mune journal nr.: 01.00.00 G01 Sags.nr: 17/6701, Dok.nr: 5, Ks. Nr. P 
9.4.1.4 V. 11.3) 
 
Der anlægges derudover i forbindelse med den fortsatte råstofindvinding en 
blivende sø (sø 3, figur 3 og 4) med et areal på indtil ca. ca. 2,7 ha. I den 
nordligste del af sø 3 skabes et lavvandet område med en varierende dybde 
på ca. 0,2-1,0 m med et samlet areal på ca. 1.000 m². Desuden etableres 2 
paddeskjul af delvist nedgravede træstød nær de to erstatningssøer.   
 
Medens råstofindvindingen pågår, kan hele sø-arealet fremstå som én 
sammenhængende sø, men i forbindelse med reetableringen, udformes der 
3 indbyrdes adskilte søer som anført på kortbilagene, figur 1 og 2 i nærvæ-
rende skrivelse.  

mailto:MHA@rsyd.dk
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Figur 1: Placering og udformning af søer i forbindelse med reetablering af råstofindvindingsområde i Svollibjerg 
Plantage. Baggrundskort: © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
 

 
Figur 2: Placering og udformning af søer i forbindelse med reetablering af råstofindvindingsområde i Svollibjerg 
Plantage. Baggrundskort: © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
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Med venlig hilsen 
 
Per Klit Christensen, agronom 
Amphi Consult v/ Per Klit Christensen 
Vistelhøjvej 5, Skarrild 
6933 Kibæk 
Tlf. 20 32 21 73, per.klit@mail.tele.dk  
 
Kopi til Mogens R. Brandt: mogens.r.brandt@gmail.com  
Sønder Omme Handels- og transportselskab: s.o.h.t.@mail.dk.  
Mads Navntoft Olsen, MANO@Billund.dk   
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Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS 

Skolegaden 18 

7200 Grindsted 

 

CVR-NR: 28661002 

 

Miljø og Råstoffer 

Kontaktperson:  

Michael Hjort Andersen 

E-mail: mha@rsyd.dk 

Direkte tlf.: 29201970 

Den 15. april 2019 

Journalnr.: 18/52968 

 

Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig rå-

stofindvinding på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i 

Billund Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 

 

Region Syddanmark har den 22. oktober 2018 modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på 

1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. 

Afgørelse 

Det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 2a og pkt. 13a. Region Syddanmark har derfor gen-

nemført en screening af det ansøgte projekt, jf. § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i 

lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.  

 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 

kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og 

der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom. 

 

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM)
 1
. 

Begrundelse for afgørelsen 

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljø-

vurderingslovens bilag 6 under overskrifterne: 

1. Projektets karakteristika 

2. Projektets placering 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

                                                           
1
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 



 

 

Side 2 af 5 

 

1. Projektets karakteristika: 

Projektet omfatter råstofindvinding af sand, grus og sten. 

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr.nr. 1n Juellingsholm 

Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune. Det nye projektareal udgør 5,7 ha. Ansøger har i forvejen tilladelse til 

råstofindvinding på arealer umiddelbart øst for det ansøgte område. Råstofindvindingen på det ansøgte 

areal vil sammen med den eksisterende tilladelse i praksis foregå som én samlet råstofgrav. Efter tilladelse 

på det ansøgte areal, vil det samlede areal for råstofgraven blive 14,7 ha. 

Der ansøges om en årlig indvinding af 80.000 m
3
 sand, grus og sten, hvoraf det forventes at de 2.000 m

3
 vil 

være under grundvandsspejl. Der er planlagt en gravedybde på ca. 20 meter under terræn. Projektarealet 

efterbehandles til natur med søer og bakker. 

2. Projektets placering: 

Projektet er placeret ca. 1,5 km nord for Sdr. Omme i et fredskovsområde nær enkelte beskyttede søer. Der 

vil blive købt vederlagsskov som skal erstatte den fjernede skov. Projektarealet ligger umiddelbart vest for 

eksisterende råstofgrav som drives af samme virksomhed som søger om tilladelse til råstofindvinding på 

det nye areal. Der vil blive stillet vilkår som skal sikre at søerne ikke påvirkes, samtidig med at der er planer 

om at anlægge flere søer i det nye område. Det er placeret i OSD og delvist i NFI. Projektarealet er en del af 

et udlagt graveområde jf. råstofplan 2016. 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning: 

Det vurderes ikke at tilstedeværelsen af den aktive råstofgrav sammen med det ansøgte vil være en væ-

sentlig kumulativ påvirkning af miljøet, da det samlede graveareal i området vil blive på 14,7 ha, og at det, 

med henblik på aktiviteten i området, vil blive drevet som én råstofgrav og dermed ikke indeholde flere 

sorteringsanlæg og gravemaskiner, som der ville ved to separate råstofgrave. Det samme gør sig gældende 

med hensyn til trafikbelastningen. 

Råstofindvindingen sker i et fredskovsområde i et isoleret område uden ret mange naboer. Aktiviteten vur-

deres ikke at medføre væsentligt påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna. Pro-

jektet medfører varige ændringer af landskabet.      

Det er vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes uden etablering af støjvolde, og trafikpåvirk-

ningen vurderes ikke at være væsentlig, da der ikke er naboer langs veje inden man kører på en hovedvej. 

Der vurderes ikke at være kumulation med andre aktiviteter omkring det ansøgte areal.  

Påvirkningerne er ikke væsentlige, hverken enkeltvis eller samlet. 

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at råstofindvindingen ikke medfører nogen væsentlige 

påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. 
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Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens
2
 § 19, stk. 1. Formålet med 

høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.  

Høringen forløb i perioden 5. marts 2019 til 2. april 2019 og har været sendt i høring til følgende:  

Sdr Omme Handels- & Transportselskab ApS 

Mogens Brandt, Lodsejer 

Karin Mathiasen, Lodsejer 

Billund Kommune 

Miljøstyrelsen 

 

Der er ikke modtaget høringssvar. 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klageberettigede er: Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt lands-

dækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-

sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumen-

terer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

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 13. maj 2019 kl. 

23.59. 

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

                                                           
2
 Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer. 
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Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af denne 

afgørelse. 

Øvrigt 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede - gerne med henvisning til journal nr. 

18/52968 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Hjort Andersen 

Geolog 

Kopiliste 

Ejer  Matr.nr. Ejerlav 

Lodsejere  1n  Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme 

Øvrige:  E-mail 

Billund Kommune  kommunen@billund.dk og 

mano@Billund.dk 

Sydvestjyske Museer   museum@sydvestjyskemuseer.dk 

Sdr Omme Handels- & 

Transportselskab ApS 

 s.o.h.t@mail.dk 

Miljøstyrelsen  mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening  dn@dn.dk 

Dansk Ornitoligisk Forening  dof@dof.dk 

Friluftsrådet  fr@friluftsraadet.dk 
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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet 

er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af 29. december 2017, supplerende materiale af 6. juli 2018 og 5. november 2018 samt 

anmeldelse efter miljøvurderingsloven af 29. december 2017 og 6. juli 2018. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved høring af 

Vejle Kommune og VejleMuseerne inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks Miljøpor-

tal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne. 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen 

Projektet omfatter råstofindvinding af sand, grus og sten. 

 

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd, Sdr. 

Omme i Billund Kommune. Det nye projektareal udgør 5,7 ha. Ansøger har i forvejen tilladelse til råstofindvinding på 

arealer umiddelbart øst for det ansøgte område. Råstofindvindingen på det ansøgte areal vil sammen med den eksi-

sterende tilladelse i praksis foregå som en samlet råstofgrav. Efter tilladelse på det ansøgte areal, vil det samlede areal 

for råstofgraven blive 14,7 ha. Det ansøgte areal ligger omtrent 1,5 km. nord for Sdr. Omme by. Arealet er udlagt som 

graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. 

 

Der ansøges om en årlig indvinding af 80.000 m
3 

sand, grus og sten, hvoraf det forventes at de 2.000 m
3
 vil være under 

grundvandsspejl. Der er planlagt en gravedybde på ca. 20 meter under terræn. Projektarealet efterbehandles til natur 

med søer og bakker. 

 

 

Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer 

 

Sdr. Omme Handels og Transportselskab ApS. Skolegaden 18, 7200 Grindsted. Tlf: 75341455 / 40345655. 

Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer Brian Jørgensen, Mail: s.o.h.t@mail.dk, tlf: 75341455 / 40345655. 

Projektets placering og arealbehov i ha Matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. Det ansøgte projektareal er 5,7 ha. 
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Oversigtskort 

 
 

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og drifts-

fasen 

Der ansøges om indvinding af 80.000 m
3
 sand, grus og sten årligt. Der er ikke behov for tilkørsel af råstoffer i anlægsfa-

sen eller driftsfasen. 

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og 

driftsfasen 
Der er ikke behov for vand. 

Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og 

driftsfasen 
Jf. ansøgningen bliver der ikke produceret ekstra affald i forbindelse med udvidelsen. 
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Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- 

og driftsfasen 

Der foretages ikke opsamling og/eller bortledning af vand fra det ansøgte areal.  

Der etableres samletank til opsamling af spildevand. 

Kriterium Ja 

Bør 

under-

søges 

Nej Bemærkninger 

Er der andre ejere end bygherre? x   Arealet ejes af Mogens Brandt og Karin Mathiasen. 

Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold) 
x   

Umiddelbart øst for det ansøgte projektareal ligger en aktiv råstofgrav. 
Den eksisterende råstofgrav udgør omkring 9 ha. Det vurderes ikke at 
tilstedeværelsen af den aktive råstofgrav sammen med det ansøgte vil 
være en væsentlig kumulativ påvirkning af miljøet, da det samlede grave-
areal i området vil blive på 14,7 ha, og at det, med henblik på aktiviteten i 
området, vil blive drevet som én råstofgrav og dermed ikke indeholde flere 
sorteringsanlæg og gravemaskiner, som der ville ved to separate råstof-
grave. Det samme gør sig gældende ved trafikbelastningen. 

Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapa-

citet 
  x Nej. 

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af beståen-

de ordninger? 
  x Bortskaffelse af affald sker ved afhentning.  

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?   x 

Der opstilles et transportabelt tørsorteringsanlæg og derudover anvendes 
1 gravemaskine og en gummiged i råstofgraven. Der stilles vilkår om støj-
grænser i tilladelsen. Projektarealet ligger ganske isoleret i forhold til an-
den bebyggelse og det forventes derfor, at støjvilkår kan overholdes ved 
de nærmeste ejendomme. 

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?   x 

Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorterer vil lokalt give 
vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning, da køretøjer i 
grusgraven kører på ” underlag hvor vibrationer kun udbredes lokalt. Ved 
at placere anlæg hensigtsmæssigt, vurderes anlægget ikke at give anled-
ning til vibrationsgener.  

Vil anlægget give anledning til støvgener?   x 

Råstofindvinding og transport af råstoffer er en kilde til støvemission, der 
kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Graden af 
støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivitetsni-
veauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske forhold 
(nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr 
og megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer støvgener.  
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Der stilles vilkår i råstoftilladelsen om afværgeforanstaltninger i form af 
vanding af lagerstakke, køreveje mm. når støven vurderes at kunne gene-
re, hvorfor støvgener ikke forventes at være en væsentlig miljøgene.  

Vil anlægget give anledning til lugtgener?   x 
Råstofgravning medfører ikke lugtgener.  
 

Vil anlægget give anledning til lysgener?   x 

Erfaringen fra andre indvindingsområder er, at de eventuelle lysgener, der 
kan forekomme, ikke vil skabe problemer, grundet gravens placering un-
der terræn i det åbne land samt hensyntagen ved opstilling af lyskilder. 
Der er desuden ingen naboer tæt nok på til at kunne blive generet af lys 
fra grusgraven.  

Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?   x 

Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der vil som 
følge af driften af råstofgraven være en mindre risiko for oliespild og andre 
uheld fra maskiner og anlæg. Risikoen vurderes at være tilsvarende som 
for landbrugsdrift. I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof 
på fast underlag, og at der foreligger en godkendt procedure for håndte-
ring af forurening ved uheld og spild med brændstof og lignende. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?   x 

Drift af maskiner og lastbiler giver anledning til luftforurening, der kan 
påvirke mennesker ved udledning af NOx og partikler. Emissioner fra 
råstofindvindingen vil hurtigt spredes og opblandes med ren luft, da områ-
det er åbent og placeret i det åbne land.  
Det vurderes, at råstofindvindingen ikke vil medføre væsentlig påvirkning 
af luftkvaliteten. 

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og 

overfladevand)? 
  x 

Råstofgravning i sig selv udgør ikke en større risiko for forurening af 
grundvandet end ved området anvendes til skovbrug. Der vil blive stillet 
vilkår for håndtering af brændstof mm., således risikoen for forurening 
minimeres.  
 
Det ansøgte graveområde er beliggende i område med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD) og delvist indenfor nitratfølsomme indvindingsom-
råder (NFI). Det ansøgte projektareal ligger omkring 400 meter vest for  
vandindvindingsopland til Sdr. Omme Vandværk.  
 
Der er etableret søer i forbindelse med indvinding af råstoffer i området. 
Forurening af disse forventes ganske minimal, da man ikke håndterer 
brændstof og olie tæt på søerne. 
 
Der kan i råstoftilladelsen blive stillet krav om forbud mod anvendelse af 
gødningsstoffer og pesticider på gravearealet eller dele heraf efter endt 
gravning, jf. Råstofplan 2016’s retningslinje 6.5.1. Vilkåret vil i så fald blive 
tinglyst på ejendommen.  
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Nærmeste vandboringer ligger ca. 400 m nordvest for det ansøgte areal. 
Det drejer sig om to private boringer, med formål henholdsvis til have- og 
mark-vanding. Umiddelbar vurdering ud fra potentialekort viser at strøm-
ningen fra projektarealet er væk fra boringerne. 
 
På baggrund af ovennævnte vurderes der ikke at være risiko for vandforu-
rening, hverken af grundvand eller overfladevand.  

 

Projektets placering 

Kriterium Ja  

Bør 

under-

søges  

Nej  Bemærkninger 

Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendel-

se? 
x   Arealet er i dag fredskov. Denne anvendelse ændres til natur med sø. 

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for 

området? 
  x Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området. 

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?   x 

Området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstof-
plan 2016, og råstofgravning inden for råstofgraveområdet vil ikke give 
anledning til ændringer i kommuneplanen da der ikke planer for dette om-
råde.  

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af nabo-

arealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokal-

planer? 

  x Projektet vil ikke medføre ændring af naboarealernes anvendelse. 

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-

dets råstoffer? 
  x 

Området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstof-
plan 2016. Når råstofferne er indvundet, kan de ikke indvindes igen.  

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-

dets og grundvand? 
  x 

Råstofgravningen vil hverken i driftsfasen eller efter endt råstofgravning 
være en hindring for anvendelse af områdets grundvand. Hvis der stilles 
vilkår om forbud mod anvendelse af gødning og sprøjtemidler på de sårba-
re NFI-områder, vil råstofgravningen kunne medføre øget beskyttelse af 
grundvandsressourcen i området.  
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Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?   x 

Der ligger enkelte naturbeskyttede søer tæt på området. 2 mod øst og 1 
mod vest. Søerne mod øst er blevet til ved råstofgravning. Da der indvin-
des råstoffer under grundvandsspejlet, kan der være en påvirkning af de 
vandafhængige søer i nærområdet omkring gravearealet. 
Erfaringer fra andre råstofgrave viser, at grundvandssænkninger ved ind-
vinding under grundvandsspejl giver anledning til vandspejlssænkninger på 
cm-niveau, hvilket dermed er mindre end de naturlige årstidsvariationer. 
Indvinding under grundvandsspejlet kræver en vandindvindingstilladelse, 
og her kan f.eks. stilles vilkår om, at der holdes en given afstand til natur-
typerne for at mindske påvirkningen.  
På den baggrund vurderes der ikke at være risiko for væsentlig påvirkning 
af søerne. 

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   x Det ansøgte areal ligger ikke indenfor kystnærhedszonen 

Forudsætter projektet rydning af skov? x   
Ja, der skal ryddes skov på hovedparten af projektarealet. Der vil blive 
købt vederlagsskov. 

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af 

reservater eller naturparker? 
  x 

Der er ingen planer for reservater eller naturparker. Råstofgravning og 
efterbehandlede råstofgrave er ikke en hindring for etablering af reservater 
eller naturparker. Arealet efterbehandles til natur. 

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?   x 
Det ansøgte graveareal ligger ikke i Vadehavsområdet.  
 

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-

der nationalt? 
  x 

Udover de føromtalte naturbeskyttede søer, ligger projektarealet tæt på 
flere beskyttede gravhøje og et par beskyttede diger. Det vurderes at med 
de rette afstandsvilkår, vil indvindingen af råstoffer ikke påvirke de fredede 
og beskyttede områder. 

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-

der internationalt (Natura 2000)? 
  x 

Nærmeste Natura 2000-område findes ca. 8 km. vest for projektarealet. 
Det drejer sig om Borris Hede. Projektet vurderes ikke at påvirke denne. 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?   x 

Det forventes ikke, at der findes beskyttede arter efter bilag IV på arealet, 
da regionen ikke er bekendt med en tilstedeværelse og Billund Kommune 
heller ikke har bemærket det. 
 

Forventes området at rumme danske rødlistearter?   x 
Det forventes ikke, at der findes rødlistearter på arealet, da regionen ikke 
er bekendt med en tilstedeværelse og Billund Kommune heller ikke har 
bemærket det. 
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Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for overfladevand allerede er overskredet? 
  X 

Regionen har ingen registreringer af at fastsatte miljøkvalitetsnormer for 
overfladevand allerede er overskredet. 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for grundvand allerede er overskredet? 
  x 

Regionen har ingen registreringer af at fastsatte miljøkvalitetsnormer for 
grundvand allerede er overskredet. 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for naturområder allerede er overskredet? 
  x 

Regionen har ingen registreringer af at fastsatte miljøkvalitetsnormer for 
naturområder allerede er overskredet. 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet? 
  x 

Projektarealet er placeret ganske isoleret, omkredset af skov og langt til 
nærmeste bolig. Derfor vurderes projektet ikke at ville påvirke boligområ-
der. 

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?   x 
Nærmeste by, Sdr. Omme, ligger godt 1,5 km mod syd. Projektet placeres 
ikke i et tætbefolket område. 

Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?   x Regionen er ikke bekendt med historiske landskabstræk. 

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?   x 
Området er ikke udpeget som område med kulturel bevaringsværdi eller 
værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen. 

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?   x 

Fra Sydvestjyskemuseer: 
 
”Efter at have snakket med Brian fra Sdr. Omme Handels- & Transportsel-
skab ApS, kan jeg konstatere at området mindst tre gange i forbindelse 
med nyplantninger har været dybdepløjet og grubbet, på hvilken baggrund 
jeg vil vurdere at der ikke findes noget af antikvarisk interesse på arealet.” 
 
Der ligger 3 gravhøje nær projektarealet. Den nærmeste mod nord ca. 110 
m fra projektarealet. Man har i ansøgningen valgt at indlægge en respekt-
afstand til de fredede gravhøje. 

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?   x 
Der er ikke beskrevet særlige, æstetiske landskabstræk i området. 
 

Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?   x 
Ifølge Per Smed og jordartskort ligger projektarealet på en bakkeø i et 
område med smeltevandssand. Råstofindvindingen vil ikke påvirke de 
geologiske landskabstræk. 
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Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal 

Det ansøgte areal udgør 5,9 ha og området forventes påvirket i driftsfasen fra både grusindvinding og fra 
trafik til og fra råstofgraven. Adgangsvejen er dog placeret således at man ikke påvirker naboer før man 
kører på en hovedvej. Der vil også være en længerevarende påvirkning af landskabet, som ændrer karakter 
for bestandigt. Denne påvirkning er lokal. 

Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen 
Det ansøgte areal ligger meget isoleret. Den eneste nabo der kunne tænkes påvirket af projektet ligger lidt 
over 200 m vest for projektarealet, adskilt af et stykke skov. Omfanget af personer der forventes berørt, er 
under 5, hvis der i det hele taget er nogen der bliver berørt. 

Kriterium Ja  

Bør 

under-

søges  

Nej  Bemærkninger 

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning? 
  x 

En lille del af projektarealet er NFI. Råstofindvindingen er ikke specielt 
forurenende i sig selv, men man fjerner muligvis noget af det beskyttende 
lag over grundvandet. Der vil kunne blive stillet vilkår om ikke efterfølgen-
de at anvende gødning og sprøjtemidler i dette område. 

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?   x 

De identificerede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være væsentlige 
hverken enkeltvis eller samlet. Der vil være miljøpåvirkninger i form af støj 
og tung trafik, som kan forekomme væsentlige for enkeltpersoner i nær-
området, men ikke væsentlige set i forhold til det omgivende miljø som 
sådan.  

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?   x 
Da de enkelte påvirkninger ikke enkeltvis er væsentlige og at de er af 
forskellig karakter, vurderes de ikke samlet at være væsentlige. 
 

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?   x 
Kommunegrænsen ligger ca. 3 km. fra projektarealet. Det vil ikke få be-
tydning for nabokommunen. 

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?   x Ikke relevant 

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks   x 

Den samlede miljøpåvirkning af det konkrete projekt medfører 
udelukkende velkendte påvirkninger, som er almindelige for denne type 
projekter, og som kan forudses og beskrives. De afledte effekter er derfor 
velkendte. 

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? x   
Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer samt transport heraf må 
forventes at ske med stor sandsynlighed. 
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Er påvirkningen af miljøet varig? x   
Den landskabelig påvirkning vil være varig og er irreversibel, hvorimod 
påvirkningen mht. til trafik, støj og støv ikke vil være varig.    

Er påvirkningen af miljøet hyppig? x   

Transporten af råstoffer vil vare i den periode, der foretages indvinding på 
arealet. Påvirkningen er således ikke varig men hyppig i 
indvindingsperioden. Der forventes ikke en forøgelse af trafik i forhold til 
det nuværende. Det er stadig den samme samlede årlige 
indvindingsmængde (80.000 m

3
) for hele råstofgraven man søger om, 

bare fordelt på et større område. 

Er påvirkningen af miljøet irreversibel? x   Den landskabelige påvirkning vil være varig og irreversibel.  

Er der andre kumulative forhold?   x 
Jf. beskrivelsen af eventuelle kumulative forhold på side 3.  
 

Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?   x 
Ved at stille vilkår omkring ikke at anvende gødning og sprøjtemidler efter 
endt indvinding. Ellers er indvirkningerne i forvejen meget begrænsede. 
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Konklusion 

Kriterium Ja Nej Bemærkninger 

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøg-

te projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal 

udarbejdes en miljøkonsekvensrapport? 

 x 

Råstofindvindingen sker i et fredskovsområde i et isoleret område uden ret 
mange naboer. Aktiviteten vurderes ikke at medføre væsentligt påvirkning 
af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna. Projektet medfører 
varige ændringer af landskabet.      
Det er vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes uden etab-
lering af støjvolde, og trafikpåvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, 
da der ikke er naboer langs veje inden man kører på en hovedvej. 
Der vurderes ikke at være kumulation med andre aktiviteter omkring det 
ansøgte areal.  
Påvirkningerne er ikke væsentlige, hverken enkeltvis eller samlet. 
På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at råstofindvindingen 
ikke medfører nogen væsentlige påvirkninger af miljøet, og at derfor ikke 
skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

Dato: 5. marts 2019 Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen 
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Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps 
Skolegyden 18
7200 Grindsted

Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under
grundvandsspejlet

Dato: 13-03-2019

Billund Kommune meddeler hermed Sdr. Omme handels- og transportselskab 
Aps tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følger opgravning af råstof-
fer under grundvandsspejlet. Tilladelsen meddeles i henhold til Vandforsyningslo-
vens §26.

Projektbeskrivelse
Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps søger tilladelse til årligt at opgrave 
op til 80.000 m3 råstoffer (sand, grus og sten) på matr. nr, 1n, Juellingsholm Hgd., 
Sdr. Omme.
Det oplyses at ca. 2.000 m3 opgraves under grundvandsspejlet, hvilket fører til en 
sænkning af vandspejlskoten svarende til en årlig bortledning af op til 1.333 m3 

grundvand.

Nedenfor ses kort med graveområde (rød skravering) samt nærmeste beskyttede 
natur. 

Teknik og Stabe
Natur og Miljøafdelingen  
Jorden Rundt 1
7200  Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Journalnr.: 
19/3473

Sagsbehandler: 
Line Marie Madsen

Tlf. 79727096

LMM @billund.dk
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Mulige påvirkninger
Der er ingen indvindingsboringer indenfor 300 m af graveområdet.

Grundvandssænkningen vurderes ikke at udgøre en risiko for indvindingsmulighe-
derne på boringer længere væk, da sænkningstragten fra grundvandssænknin-
gen er så lille, at den ikke kan beregnes i BEST.

Drikkevandsinteresser
Arealet med råstofindvinding er beliggende i Område med Særlige Drikkevandsin-
teresser (OSD), men udenfor indvindingsopland til et alment vandværk. Råsto-
findvinding betragtes ikke som en aktivitet, der truer grundvandskvaliteten eller 
kvantiteten. 

Grundvandssænkning
Grundvandssænkningen vil være omfattet af Vandforsyningslovens §26.

Den maksimale grundvandssænkning vil svarer til en bortledning af grundvand i 
størrelsesordenen 0,04 l/s jævnt fordelt over året. 

Vurdering og VVM
Grundvandssænkningen, som er en følge af bortgravning af råstoffer under 
grundvandsspejlet, vurderes kun at have ubetydelig indvirkning på grundvands-
standen i området. 

Nærmeste forureningskilder:
Nærmeste kortlagte ejendomme er beliggende ca. 650 m syd for indvindingsom-
rådet og vil ikke blive påvirket.

Vandløb:
Det nærmeste målsatte vandløb er Omme Å (Ident o10434 jf. MiljøGIS) som lig-
ger ca. 2,6 km syd for grusgraven. I henhold til vandområdeplanerne må der ikke 
ske en forringelse af miljømålene i vandløbet. 
Den økologiske tilstandsklasse for smådyr (DVFI) er høj, ukendt for fisk, ringe for 
makrofytter og ukendt for miljøfarlige forurenende stoffer. Den samlede økologi-
ske tilstand for vandløbet er dermed ringe. Det vurderes ikke at grundvandssænk-
ningen vil have en betydelig påvirkning på vandløbet eller målsætningen, da 
grundvandssænkningen er af meget begrænset omfang og vil ske mere end 1 km 
væk fra vandløbet.

Ifølge BEST er vandløbsoplandene omkring grundvandssænkningen påvirkede af 
indvindinger af grundvand. Grundvandssænkningen påvirker dog kun et enkelt 
opland med 0,01 l/s. Det vurderes ud fra dette, samt afstanden til de enkelte 
vandløb at grundvandssænkningen ikke vil have betydning for vandløbene i om-
rådet.

Natur: 
Boris Hede, der er beliggende ca. 8,6 km i nordvestlig retning fra råstofindvindin-
gen er udlagt som Natura 2000 området og er nærmeste Natura 2000 område.
Ingen Natura 2000 områder vil blive påvirket af grundvandssænkningen.

Der er i umiddelbar nærhed af grundvandssænkningen områder med §3 beskyttet 
natur. Nærmeste beskyttede natur ligger 50m væk og er en §3 sø.
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Søen bliver ifølge BEST samlet set fra alle indvindinger påvirket med 2 cm sænk-
ning. Søen får dog ingen påvirkning fra grundvandssænkningen i henhold til 
BEST. 

Øvrige beskyttede naturtyper i området, bliver maksimalt påvirket med en sænk-
ning på samlet 0,04 m. Det vurderes at dette ikke har en betydning for tilstanden 
af disse.

Grundvandsstanden i området vil desuden reetablere sig hurtigt, når der ikke læn-
gere er råstofindvinding på arealet.  

På baggrund af ovenstående vurderinger og de stillede vilkår, vurderes det, at 
grundvandssænkningen ikke påvirker miljøet væsentligt. 

Vilkår
På baggrund af ovenfor anførte oplysninger meddeler Billund Kommune i medfør 
af vandforsyningsloven §26 tilladelse til grundvandssænkning på følgende vilkår: 

1. Tilladelsen kan kun udnyttes, hvis der opnås tilladelse til råstofindvinding 
på arealet.

2. Grundvandssænkningen må alene være en følge af råstofindvinding un-
der vandspejlet.

3. Den årlige råstofindvinding under vandspejlet må ikke overstige 20.000 
m3

4. Tilladelsen er gældende i samme periode som råstofindvindingstilladel-
sen.

Klagevejledning
Tilladelsen efter Vandforsyningsloven, samt afgørelsen om at projektet ikke er 
VVM-pligtigt miljøvurderingsloven kan påklages. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøkla-
genævnet.
Klageberettigede fremgår af §80 i Vandforsyningsloven.

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt 
bekendtgjort dvs. senest 10.04 2019.
Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejled-
ning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk 
og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal 
du betale et gebyr på kr. 900 som privat person og 1.800 kr. som virksomhed og 
organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageporta-
len, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videre-
sender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørel-
se om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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Hvorvidt en klage har opsættende virkning fremgår af den aktuelle lovtekst. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 
6 måneder svarende til d. 13. september 2019, eller - hvis sagen påklages - inden 
6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at rette henvendelse 
til undertegnede på tlf. 7972 7096 eller mail lmm@billund.dk

Med venlig hilsen
Line Madsen
Miljøsagsbehandler

Kopi er sendt til:
Ejer: Karin M R Brandt Mathiasen og Mogens Reindorff Brandt.
Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk
Region Syddanmark; mynnord@rsyd.dk
Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps.; s.o.h.t@mail.dk
Region Syd Danmark, att. Michael Hjort Andersen; MHA@rsyd.dk

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:MHA@rsyd.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:s.o.h.t@mail.dk
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Østjylland 

MST-521-03538 

Ref. ALH 

Den 27. august 2019 

 

Region Syddanmark 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

 

Att. Michael Hjort Andersen mha@rsyd.dk  

   

  

 

Dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgrav i Svollibjerg Plt. 

på matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.  

 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen giver hermed dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgrav-

ning i Svollibjerg Plantage på matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme, som 

ligger i Billund Kommune. Udvidelsen omfatter 4,7 ha fredskovspligtigt areal. Ud-

videlsen er vist med blåt på nedenstående orthofoto.  

 

 

mailto:mha@rsyd.dk
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Vilkår 

1. Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 7,05 ha, såfremt projek-

tet gennemføres fuldt ud som ansøgt.  

2. Grusgravningen må ikke påbegyndes på arealet, før Miljøstyrelsen har god-

kendt arealet til erstatningsskov. 

3. Hvis erstatningsskoven er et nyt skovrejsningsareal, skal Miljøstyrelsen god-

kende en tilplantningsplan for arealet. 

4. Der skal stilles sikkerhed for etablering af erstatningsskoven, hvis der er tale 

om et areal, der skal nyplantes. Sikkerheden skal stilles som en anfordringsga-

ranti. Den skal stiles til Miljøstyrelsen. Sikkerhedsstillelsen skal være på 

30.000 kr pr. ha tilplantet areal, svarende til 211.500 kr for 7,05 ha. 

5. Der er mulighed for at op til 10 % af erstatningsskoven kan udlægges som åbne 

naturarealer. For sådanne arealer vil der ikke skulle stilles sikkerhed. 

6. Der skal fremsendes et kort, der viser den planlagte retablering for hele grus-

graven. Af kortet skal det fremgå, hvor de i alt 5,5 ha retablering med skov, 

som Miljøstyrelsen tidligere har stillet vilkår om, skal placeres. Kortet skal 

godkendes af Miljøstyrelsen inden grusgraven udvides. 

7. Det aktive grusgravningsareal inkl. endnu ikke retableret grusgravsareal må 

ikke overstige 20 ha. Det vil sige at der skal retableres løbende i grusgraven. 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven (lovbekendt-

gørelse nr. 315 af 28. marts 2019) og § 1, 2 og 4 i bekendtgørelse om erstatnings-

skov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer mv. 

(nr. 60 af 21. januar 2019).  

 

Denne afgørelse gælder kun skovloven. Du skal derfor være opmærksom på, om 

der er planlægningsbestemmelser, fredninger, servitutter eller tilladelser efter an-

den lovgivning, som kan være nødvendig for gennemførelse af det ansøgte.  

 

Hvis dispensationen medfører rydning af skov, skal rydningen meddeles til kom-

munen med henblik på en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).  

 

Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at di-

spensationen er meddelt, jf. skovlovens § 42.  

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. En rettidig 

klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

 

Fortidsminder  

Hvis der under arbejdet træffes jordfaste fortidsminder, skal arbejdet straks stand-

ses, og anmeldes til det lokale arkæologiske museum.  

 

Dette fremgår af museumslovens § 27. Der henvises yderligere til § 25 i samme lov, 

der fastslår, at den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, før igangsætning 

af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om at tage stil-

ling til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. 
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Redegørelse for sagen 

Svollibjerg Plantage er fredskovspligtig i sin helhed. Udvidelse af grusgravning i 

plantagen kræver derfor dispensation fra skovloven.  

 

Svollibjerg Plantage er i Region Syddanmarks Råstofplan udpeget som graveom-

råde for sand, grus og sten. 

 

Den første dispensation fra skovloven til grusgravning i Svollibjerg Plantage er gi-

vet i 1994. I 2005, 2010, 2012 og 2017 er der givet dispensation fra skovloven til 

udvidelser af grusgraven. Nu er der igen søgt om en udvidelse. Med den nuvæ-

rende ansøgning kommer grusgravsarealet op på omkring 27 ha. 

 

Ved de tidligere dispensationer fra skovloven er der bl.a. stillet vilkår om, at i alt 

5,5 ha af grusgraven skal retableres som skov. I 2005 stillede Miljøstyrelsen vilkår 

om 1,0 ha, i 2010 vilkår om 3,1 ha og i 2012 vilkår om 1,4 ha retablering med skov i 

grusgraven. Kun relativt små arealer er indtil videre retableret i grusgraven. Da re-

tableringsplanen for grusgraven er ændret flere gange, mangler Miljøstyrelsen et 

kort, der viser den samlede plan for retablering af grusgraven, og dermed et over-

blik over, hvor de 5,5 ha med ny skov etableres. Miljøstyrelsen har derfor med 

denne afgørelse stillet vilkår om at ansøger skal fremsende en samlet retablerings-

plan for grusgraven. 

  

Det fremgår af ansøgningen, at det nye grusgravareal på 4,7 ha ønskes retableret 

primært som søer og åbne naturarealer. De åbne naturarealer bliver til dels stejle 

skrænter. Denne retablering vurderer ansøger vil tilgodese stor hornugle (som al-

lerede findes i grusgraven) samt forskellige krybdyr og padder.  

 

Da de 4,7 ha primært ønskes retableret som søer og åbnenaturarealer og ikke som 

skov, kan arealet ikke indgå i den krævede erstatningsskov. 

 

Med den nye ansøgning er det samlede grusgravningsareal på ca. 27 ha. Kun 5,5 ha 

heraf vil blive retableret som skov. Miljøstyrelsen finder, at det åbne areal midt i 

plantagen herefter er blevet så stort, at styrelsen ikke er indstillet på at godkende, 

at kommende udvidelser af grusgraven også retableres som åben natur. For at be-

vare fredskoven som skov og bevare et godt skovklima, forventer Miljøstyrelsen 

derfor, at retablering af kommende grusgravudvidelser i plantagen skal ske med 

skov.  

 
Bilag IV-arter 

Der er ikke registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at der sandsynligvis findes flagermus i plantagen. Da are-

alet, der ryddes til grusgrav, er ung og mellemaldrende skov af primært nåletræer, 

vurderer styrelsen, at rydningen kun vil få begrænset indvirkning på eventuelle fla-

germus, da denne type skov ikke er det optimale for flagermus.   

   
Natura 2000-område 

Området er ikke udpeget til et Natura 2000-område, jævnfør habitat- og fuglebe-

skyttelsesdirektivet. 
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Begrundelse for afgørelsen 

Efter skovlovens § 11, stk. 1 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres byg-

ninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer, som ikke er nødvendig for 

skovdriften, eller anbringes affald.  Efter § 38 kan der gives dispensation hertil, når 

særlige grunde taler for det. 

 

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis 

der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overord-

nede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet 

som fredskov.  

 

I et område, der i regionplanen er udpeget som regionalt graveområde, forudsæt-

tes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at 

kunne udnytte eksisterende råstofforekomster over for hensynet til at bevare fred-

skoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne. 

 

Det pågældende areal er i regionplanen udlagt som regionalt graveområde.  

 

Hverken planlægningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for 

gravningen. 

 

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives dispensation til det an-

søgte på de ovennævnte vilkår.  

 

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 

fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen. 

 

Følgende er klageberettigede:  

 Adressaten for afgørelsen.  

 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen. 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetag-

er væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørels-

en. 

 

En klage sendes via Klageportalen ved at logge på www.borger.dk eller 

www.virk.dk med dit NemID og derefter anvende selvbetjeningsløsningen. Klagen 

vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der 

betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-

ner og offentlige myndigheder.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageporta-

len, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klage-

portalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter til 

anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 må-

neder fra meddelelsen af afgørelsen.  

 

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har 

spørgsmål til afgørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Livbjerg Hansen 

skovfoged 

 

 

 

Kopi til: 

 Svollibjerg Plantage I/S v. Mogens R. Brandt, CVR nr. 11 77 61 91   

 Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS, CVR nr. 28 66 10 02 

 Skovdyrkerforeningen Vestjylland, att. Katrine Bang Hauberg 

kbh@skovdyrkerne.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening Billund, billund@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, nbu_jyl@botaniskforening.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening Billund, billund@dn.dk  

 Friluftsrådet Trekantsområdet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

 Lepidopterologisk Forening, graubaek@live.dk 

 

 

______________________________ 

 

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på 

miljø- og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation 

af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 95 af 28. januar 2019). 
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Østjylland 

MST-521-03538 

Ref. ALH 

Den 4. oktober 2019 

 

Skovdyrkerne 

 

Att. Katrine Bang Hauberg kbh@skovdyrkerne.dk    

   

  

 

Reduktion af erstatningsskov for grusgravning i Svollibjerg 
Plantage, godkendelse af erstatningsskov i puljeskov og 
godkendelse af retableringsplan for skovplantning i grusgraven 
 

Miljøstyrelsen (dengang Skov- og Naturstyrelsen) gav d. 26. februar 2010 tilladelse 

efter skovloven til udvidelse af grusgraven i Svollibjerg Plantage. Se vedhæftede 

kopi af afgørelsen. Tilladelsen omfattede ca. 7,5 ha, og blev bl.a. givet på vilkår af 

at der blev etableret 10,0 ha erstatningsskov, heraf 3,1 ha som retableret skov i 

grusgraven. 

 

Du har oplyst, at grusgraver har opgivet at grave grus på den sydøstligste del af det 

areal, som skovlovstilladelsen fra 2010 omfatter. Arealet, der fortsat er 

skovbevokset, og som ikke vil blive udnyttet til grusgravning er på 3,1 ha. På den 

baggrund har du søgt om at få reduceret det krævede erstatningsskovsareal i 

grusgraven. Arealet har nr. 2a på nedenstående kort. 
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Michael Hjort Andersen fra Region Syddanmark har d. 2. oktober 2019 oplyst, at 

Regionens tilladelse til grusgravning på det pågældende areal er midlertidig og 

udløber d. 31. december 2019. Der er ikke søgt forlængelse af tilladelsen. 

 

Da skovlovstilladelsen til grusgravning på de 3,1 ha i Svollibjerg Plantage ikke er 

udnyttet, og heller ikke vil blive udnyttet, har Miljøstyrelsen afgjort, at 

skovlovstilladelsen fra 2010 for dette areal nu er bortfaldet. Samtidigt reduceres 

kravet om erstatningsskov.  

 

I skovlovsafgørelsen fra 2010 er der krævet 133 % erstatningsskov for arealet til 

grusgravning. Der er således krævet 4,1 ha erstatningsskov for de 3,1 ha fredskov, 

der alligevel ikke udnyttes til grusgravning. 

 

Der er siden den første grusgravtilladelse fra 1994 flere gange givet 

skovlovstilladelse til grusgravning og udvidelse af grusgravning i Svollibjerg 

Plantage. Der er ligeledes stillet vilkår om erstatningsskov for grusgravningen flere 

gange. Den største del af erstatningsskoven er fundet andetsteds, en mindre del er 

planlagt som retablering af grusgraven med skov. Samlet er der for de hidtidige 

skovlovstilladelser stillet krav om erstatningsskov ved retablering med skov i 

grusgraven på 5,5 ha. Den ovenfor nævnte reduktion af erstatningsskovskravet 

betyder, at de 5,5 ha reduceres til 1,4 ha. 

 

Du har i tidligere mails til Miljøstyrelsen søgt om godkendelse af, at det 

tilbageværende erstatningsskovkrav ved retablering med skov i grusgraven i stedet 

blev flyttet til erstatningsskov uden for Svollibjerg. Miljøstyrelsen godkender 

hermed at de 1,4 ha erstatningsskov findes uden for Svollibjerg Plantage.  

 

Miljøstyrelsen godkender endvidere den reviderede retableringsplan vedr. 

tilplantning i Svollibjerg grusgrav, som du sendte til Miljøstyrelsen d. 11. 

september 2019, jf. nedenstående kort: 
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Du har søgt om godkendelse af at de ovennævnte 1,4 ha erstatningsskov samt 7,05 

ha erstatningsskov fra skovlovstilladelse af 27. august 2019 om udvidelse af 

Svollibjerg grusgrav (j.nr. MST-521-03538) findes som nedskrivning af 

puljeskovsarealet på matr. nr. 1a og 11f Den vestlige Del, Idom (j.nr. MST-521-

02343).  

 

Miljøstyrelsen godkender hermed at erstatningsskoven udlægges som en del af 

puljeskoven. Puljeskovsarealet er herefter nedskrevet til 5,19 ha. Se nedenstående 

puljeregnskab. 

 

 

  

 

Miljøstyrelsens vilkår om erstatningsskov og tilplantningsplan i 

tilladelse til udvidelse af grusgravning i Svollibjerg Plantage af 27. 

august 2019 er herefter opfyldt. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Livbjerg Hansen 

skovfoged 

 

 

 

 

Kopi til: 

Region Syddanmark, att. Michel Hjort Andersen mha@rsyd.dk  

Svollibjerg Plantage I/S v. Mogens R. Brandt, CVR nr. 11 77 61 91 

Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS, CVR nr. 28 66 10 02 
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Bilag 7 Dispensation til nedlæggelse af sø 
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Morgens R. Brandt  

   

 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse 
af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til 
nedlæggelse af sø.  
 

Dato: 27-06-2017 

 

I har søgt om tilladelse til nedlæggelse af to søer på matr. nr. 5x, Kirkeby By, 

Sdr. Omme. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende på Stakrogevej 

46 nær Sdr. Omme. Søerne ligger i Svollibjerg plantage lige nord for Sdr. 

Omme. Søerne er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.  

 

Lovhjemmel 

Jf. naturbeskyttelseslovens1 § 3 må der ikke foretages ændringer i 

tilstanden af naturbeskyttede arealer. Dog kan kommunen i særlige 

tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 3.  

 

Kommunens afgørelse 

Billund Kommune giver hermed dispensation til nedlæggelse af en sø med 

vilkår om erstatningssøer samt afslag på nedlæggelse af en sø. 

Se kortbilag 1.  
 

Dispensationen gives på følgende vilkår:  

 Den vestlige sø A skal lukkes i perioden 1/10 – 1/2 med mineral jord. 

Se kortbilag 1 

 Der skal etableres to søer med et samlet areal som den nedlagte sø 

inden 10 år fra dato se kort 1 for placering. 

 Der må ikke pålægges muld nærmere end 20 m fra søernes 

kronekant. 

 Dybden på den mindste sø må maksimalt være 1,5 meter, mens den 

største sø må have en dybde på maksimalt 2 meter.  

                                                      
1 LBK nr. 121 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse  

Teknik & Økonomi 

Natur og Friluftsliv   

Jorden Rundt 1 

7200  Grindsted 

 

Tlf. 7972 7200 

www.billund.dk 

 

Journalnr.: 01.00.00 G01 

Sagsnr: 17/6701 

Dok.nr.: 5 

Ks. Nr. P 9.4.1.4 V. 11.3 

Sagsbehandler:  

Mads Navntoft Olsen 

Tlf. 79 72 70 99 

MANO@billund.dk 
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 Området skal efter gravning være sammenhængende med det 

gamle graveområde mod syd og det eksisterende graveområde mod 

øst.  

 Smalbladet kæruld skal flyttes til et egnet levested i grusgraven, 

kommunen hjælper med rådgivning.  

 Søerne skal graves med en maksimal hældning på 1:5.  

 Der må ikke beplantes eller sås nærmere end 20 meter fra søerne.  

 Der må ikke udsættes planter eller dyr i eller i nærheden af søerne.  

 Dispensationen tinglyses på lodsejers regning.  

 Lodsejer skal rette henvendelse til kommunen når søerne er 

etableret. 

 

Disse vilkår er stillet for at sikre dyre- og plantelivet i området. 
 

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 

3 år efter, at den er meddelt.  

 

Begrundelse 

Billund Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende: 
 

Oplysninger fra ansøger 

Ansøger ønsker at forsætte grusgravning i Svolibjerg Plantage  
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Besigtigelse 

Billund Kommune har besigtiget arealet den 14 april og den 24. maj 2017. 

Formålet med besigtigelserne var, at vurdere floraen og naturtilstanden. 

Den vestlige sø er tilgroet med bredbladet og smalbladet dunhammer i 

kanten, hist og her er der registreret glanskapslet siv, liden siv, vejbred 

skeblad, næb star og almindelig sumpstrå. På den ene bred er der cirka 1 

kvadratmeter med smalbladet kæruld. Søen er ligeledes besigtiget den 11. 

april 2017 for undersøgelses af padder. Her blev den pågældende sø 

undersøgt samt den lille sø mod øst og den store sø mod nord. I den store 

sø og den vestlige sø blev der fundet en del frøæg fra brune frøer og 

desuden blev der fundet lille vandsalamander i den vestlige sø.   

Den vestlige sø er etableret imellem 2006 og 2008.  

Billund Kommune vurder at søen er omfattet af naturbeskyttelsesloven da 

der er karakteristiske dyr og planter i søen. Region Syddanmark har udtalt at 

der er råstoffer som ikke er udnyttet i søen og vest for søen. Billund 

Kommune har undersøgt søen og har fundet en moderat til god 

naturkvalitet. Billund Kommune vurder at lignende søer med samme 

naturkvalitet kan etableres andre steder og da der er råstofinteresser i søen 

meddeler Billund Kommune dispensation til fjernes af søen med vilkår om 

erstatningssøer. Billund Kommune vurder at smalbladet kæruld kan flyttes 

med fordel da det ikke er sikkert at denne art vil komme i de nye søer.   

 

Den østlige sø er etableret imellem 2011 og 2012. Sø har et sparsomt 

planteliv, men er klarvandet og har et alsidigt dyreliv. Igler er tilstede i 

hele søen mens andre dyr primært er tilstede hvor der er organisk 

materiale som blade. Her blev fundet fimreorme, døgnfluer, vårfluer og 

guldsmedelarver. Rørsump er begrænset til bredbladet dunhammer, 

almindelige sumpstrå, glanskapslet siv, mana-sødgræs og lysesiv.  

Der er ingen padder fundet i søen. Billund Kommune vurder at sø er 

omfattet af naturbeskyttelsesloven da der er karakteristiske dyr og planter i 

søen. Ansøger ønsker at fjerne søen da det vil gøre udvindingen af råstoffer 

nemmere, men da der ingen råstoffer er i søen, meddeler Billund Kommune 

afslag til fjernelse af søen.  
 

 
Kommuneplans bindinger 

Området er beliggende i landzonen, og er i Kommuneplanen 2013-2025 

udlagt som ”naturområder”. Det er Billund Kommunes vurdering at 

projektet, under de givne vilkår, ikke strider mod kommuneplanens 

intentioner for området.  
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Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 og Bilag IV-arter 

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 67 Borris Hede. Natura 2000 

området er i fugleflugt beliggende ca. 8,5 km fra det ansøgte 

projektområdet.   
 

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan 

påvirke overstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor 

besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.   
 

Endvidere vurderer Billund Kommune, at projektet ikke forringer 

levevilkårene for dyre og plantearter omfattet af Habitatsdirektivets bilag 

IV. Billund Kommune har eftersøgt paddearter i tre vandhuller, der blev 

fundet brune frøer i den vestlige sø samt i den store nordlige sø, begge 

steder i store mængder. Billund Kommune kan ikke udelukke at visse af 

disse frøæg er spidssnudet frø. Billund Kommune vurder dog at en 

potentiel bestand af spidssnudet frø både vil yngle i den store og den lille 

sø. Billund Kommune vurder at en potentiel bestand af spidssnudet frø 

forsat vil kunne yngle i den store sø indtil de nye søer bliver etableret og 

at bestanden herved er sikret. 

Billund Kommune har ikke et detaljeret kendskab til de enkelte arters 

forekomst indenfor og i nærheden af projektområdet haves dog ikke.  
 

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen2 § 6, § 

7 og § 10. 

 

Truede arter 

En række dyr og planter, der er optaget på den danske Rødliste, vil kunne 

forekomme i nærområdet. Den væsentligste årsag til at arter er så 

pressede, at de optages på Rødlisten er, at deres levesteder er i 

tilbagegang eller helt forsvundet. Arterne optræder ofte i små isoleret 

bestande og bliver desuden presset af klimaændringer og 

kvælstofdeposition mm. På lokaliteten er der registreret 

dukatsommerfugl samt okkergul pletvinge. Sommerfuglene er afhængige 

af blomsterrige arealer som voksne og tørre næringsfattige arealer hvor 

der står foderplanter henholdsvis almindelige syre og lancet vejbred. 

Billund Kommune vurder ikke at nedlæggelsen af søen vil påvirke arterne 

negativt.  

Dermed vurderes det, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de 

rødlistede dyre og plantearter. 

 

                                                      
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter, nr. 188 af 26. februar 2016  
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Samlet vurdering 

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at søen ikke er unik og at området skal 

bruges til udvinding af råstoffer samt at den samme naturværdi kan 

etableres igen.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelse annonceres den 4-7-2017 på kommunens hjemmeside samt i 

Midtjysk ugeavis og i Billund Ugeavis. 

 

Klagebestemmelser 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan kommunens afgørelse 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

De klageberettigede er: 

- adressaten for afgørelsen, 

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

- offentlige myndigheder, 

- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 

interesse i afgørelsen, 

- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 

- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentlig bekendt, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag. 
 

Jf. naturbeskyttelseslovens § 87 stk. 7 må tilladelser ikke udnyttes, før 

klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning 

medmindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Miljø- og 

Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må da afventes. Du vil blive 

underrettet om eventuelle klager. 
 

En eventuel klage over afgørelsen stiles til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, og skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen 

tilgås via borger.dk eller virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge 

på og anvende Klageportalen, kan findes på hhv. borger.dk og virk.dk 

samt på www.nmkn.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

kommunen i Klageportalen. 
 

http://www.nmkn.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en 

klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagegebyret er fastsat til 900 kr. pr. klage for privatpersoner og 1.800 kr. 

pr. klage for virksomheder og organisationer. Priserne er oplyst i 2016 

niveau og vil blive pristalsreguleret. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Billund 

Kommune. Billund Kommune videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 
 

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

6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, 

stk. 1.  

 
 

Andre tilladelser 

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3 fritager dig ikke fra 

at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. 
 

Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for 

igangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museum om en 

udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af 

fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under 

arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes 

til det lokale kulturhistoriske museum. 
 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mads Navntoft Olsen 

Natursagsbehandler 

 

 

 

Bilag 

Kortbilag 1  
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Kopi af dette brev er sendt til  
Danmarks Naturfredningsforening, Billund (dnbillund-sager@dn.dk). 
Dansk Ornitologisk Forening, (lokalt), (billund@dof.dk). 
Dansk Ornitologisk Forening, (natur@dof.dk). 
Sydvestjyske Museer, (museum@sydvestjyskemuseer.dk). 
Billund Museum, (museet@billund.dk). 
Landboretligt Udvalg, (pvi@jlbr.dk). 
Landboretligt udvalg, (varde@lrs.dk). 
Friluftsrådet, (trekantomraadet@friluftsraadet.dk).  
Dansk Botanisk Forening, (rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com). 
Dansk Entomologisk Forening, (def@entoweb.dk). 
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortbilag 1 
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Figurtekst: A og B er eksisterende søer. Billund Kommune meddeler dispensation til 

fjernelse af sø A men meddeler afslag til nedlæggelse af sø B. Erstatningssøerne 

ses som sø D og C. 


