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Indkaldelse af idéer og forslag til tillæg til 
Råstofplan 2020 
- et område ved Viuf – Almind i Kolding Kommune

Forord 
Det er regionens opgave at sikre, at den fremtidige råstofindvinding understøtter en økonomisk og 

miljømæssig bæredygtig udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og 

hensynet til natur, landskaber, klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der bor, hvor 

råstofferne indvindes.  

Rammerne for råstofindvindingen fastlægges i råstofplanen – både hvad angår den overordnede strategi 

for forsyningen, retningslinjer og udlagte graveområder. Den gældende råstofplan er Råstofplan 2020, der 

blev vedtaget af regionsrådet i juni 2021.  

Det fremgår i råstofplanens kapitel 7.6 ”Særlige retningslinjer for tillæg til råstofplanen i planperioden”, at 

regionen vil være indstillet på at udarbejde et plantillæg til Råstofplan 2020 i interesseområdet Viuf III i 

Kolding Kommune. Det fremgår endvidere af råstofplanens tekstboks 6 i samme kapitel, at grave- og 

interesseområderne ved Viuf – Almind er vigtige, da der er tale om en god ressource i et område, hvor der 

er en forholdsvis kort forsyningshorisont. For at tilgodese den fortsatte byudvikling, samt eksisterende 

sammenhæng mellem landsbyerne, er det hensigtsmæssigt at udnytte råstofferne i interesseområdet, 

inden byudviklingen kommer for tæt på.  

Jeg vil derfor, på Regionsrådets vegne, opfordre alle, borgere såvel som erhvervslivet, kommuner og 

organisationer, til at komme med bidrag til Region Syddanmarks videre arbejde med et forslag til tillæg til 

Råstofplan 2020 ved Viuf III i Kolding Kommune. 

Region Syddanmark indkalder derfor idéer og forslag til planlægningen af tillægget. Til åbning af debatten 

har vi formuleret to hovedspørgsmål som du kan se herunder.  

Poul Erik Jensen 

Formand for miljøudvalget 



Resumé 
Regionsrådet har i den gældende Råstofplan 2020 tilkendegivet at der skal udarbejdes et plantillæg for 

interesseområdet ved Viuf III i Kolding Kommune. Tillægget vil handle om at udlægge et graveområde, hvor 

der kan søges om tilladelse til at udvinde råstoffer.   

Regionsrådet har sendt ”Redegørelse for tillæg til Råstofplan 2020 – et område ved Viuf – Almind i Kolding 

Kommune” i otte ugers offentlig høring fra den 2. november til den 28. december 2022. På baggrund af 

redegørelsen og de indkomne høringssvar har Regionsrådet den 27. februar 2023 besluttet, at der skal

laves et plantillæg til Råstofplan 2020 ved Viuf III i Kolding Kommune. Region Syddanmark indkalder derfor 

idéer og forslag til plantillæggets indhold. De idéer og forslag vi modtager kommer til at indgå i arbejdet 

med at lave tillægget for Viuf til Råstofplan 2020.  

Et forslag til et tillæg til råstofplanen ved Viuf kommer herefter i offentlig høring og partshøring. Efter 

høringsfasen gennemgår regionen de indkomne høringssvar, for at se om svarene giver anledning til, at 

planforslaget skal justeres. Først derefter beslutter regionsrådet om tillægget til råstofplanen skal vedtages. 

Hovedspørgsmål for den kommende planlægning 
I forbindelse med at Region Syddanmark indkalder til idéer og forslag til indholdet i plantillægget ved Viuf 

III, har regionen udformet dette debatoplæg med afsæt i to hovedspørgsmål. Alle er dog velkomne til at 

rejse temaer, der er relevante for tillægget til Råstofplan 2020 – et område ved Viuf – Almind i Kolding 

Kommune. 

Forudsætninger for plantillæg ved Viuf III 

Er der nogle særlige eller lokale forhold der skal tages hensyn til? 
Der er mange forhold vedrørende interesseområdet (Viuf III) og graveområdet (Viuf II) der forekommer 

ens. Det er regionens opfattelse, at der forventeligt er behov for ensartede forudsætninger, når der laves et 

plantillæg for Viuf III, såsom adgang til overordnet vej bør ske uden om tæt bebyggelse, samt at der er en 

tidsfrist på tre år for ansøgning om tilladelse til råstofgravning. 

Sammen med plantillægget udarbejdes en miljørapport, der beskriver de sandsynlige påvirkninger, hvis der 

graves råstoffer i området. Det er miljørapporten og de indkomne høringssvar, som kommer til at danne 

grundlaget for, om der er behov for forudsætninger. 

Hensigtsmæssig byudvikling 

Hvordan kan tillægget til Råstofplan 2020 understøtte byudviklingen mellem de to 

landsbyområder? 
Grave- og interesseområdet ved Viuf – Almind har eksisteret i en årrække. Byerne hænger naturligt 

sammen, da de bl.a. deler skole og idrætsfaciliteter. Derfor vil regionsrådet arbejde for, at eventuel 

yderligere indvinding i området sker hurtigst muligt. Regionsrådet vil også arbejde for, at efterbehandlingen 

tilgodeser den planlagte byudvikling og de rekreative interesser bedst muligt. Det er i udgangspunktet 

lodsejer, der bestemmer, om et areal skal efterbehandles til natur eller andet, når råstofgravningen er 

færdig. Det er regionsrådets ønske, at kommunen, en mulig kommende indvinder, lodsejerne og borgerne i 

Viuf og Almind i fællesskab får lavet en plan for, hvordan området efterbehandles, hvis der graves råstoffer. 



Send dit forslag til Region Syddanmark 
Hvis du har idéer og forslag til brug for planlægningen af tillægget til Råstofplan 2020 – et område ved Viuf 

– Almind i Kolding Kommune, kan du sende dem til regionen gennem høringsportalen som du finder i på 
regionens hjemmeside med høringer og afgørelser. Regionen modtager idéer og forslag i 8 uger fra den 1. 
marts 2023 frem til den 26. april 2023.

Planprocessen 
De procedurer regionsrådet skal følge når der udarbejdes et tillæg til den gældende råstofplan, er fastlagt i 

råstofloven. Et tillæg til råstofplanen skal følge råstoflovens § 6a, stk. 1-7 (jf. Råstoflovens § 6a, stk. 8). 

Processen består af en række høringer, hvor offentligheden og andre myndigheder bliver inddraget. De 

bidrag, regionen modtager under høringerne, indgår i det videre arbejde. 

Figur 1. Planprocessen er fastlagt i råstofloven og er her illustreret grafisk. Vi er nu ved høringen, der er markeret med rødt. 

I forbindelse med plantillægget bliver der udarbejdet en miljørapport, der beskriver de forskellige 

eventuelle miljøpåvirkninger i området (jf. miljøvurderingslovens § 8). På baggrund af miljørapporten og de 

indkomne høringssvar vil der blive udarbejdet et forslag til plantillægget for Viuf III. Det forventes at 

plantillægget kan vedtages i regionsrådet inden udgangen af 2024. 

https://regionsyddanmark.dk/politik/horinger-og-afgorelser
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