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ANSØGNING 

 
Ved ansøgning af 17. oktober 2008 har I søgt om tilladelse til at grave sand, sten og grus i 10 
år. Gravningen skal foregå på en del af matr.nr. 10, Stepping Ejerlav, Stepping, beliggende 
Langforte 32, Stepping, 6070 Christiansfeld. 
 
I har søgt om indvinding af ca. 50.000 m3 årligt i 10 år. 
 
I har ikke søgt om indvinding under grundvandsspejlet. 
 
I har søgt om at modtage uforurenet jord til reetablering af grusgraven. Ansøgningen er  be-
handlet af Region Syddanmark. 
 

TILLADELSER 

 
Der gives tilladelse til: 
 

− Indvinding af 50.000 m3 sand, sten og grus årligt i perioden frem til 31. december 
2021. 

− Der graves på det ca. 4 ha store areal, der er vist på forsiden med ca. 2 ha åbent. 
− Efterfyldning af graveområdet med ren jord til maksimalt de oprindelige koter. 
− Arbejdstiden er 7.00-18.00 mandag til fredag og 7.00-14.00 max. 10 lørdage om året 

med mulighed for lastning fra kl. 06 på hverdage undtagen lørdage. 
 
Arealet skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål. Efterbehandlingen skal være afsluttet 
senest d. 30. juni 2022. 
 
Gravningen må ikke påbegyndes, før der er stillet økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen 
af gravearealet og klagemulighederne er udtømt. 
 
Vi vil give jer besked, når I kan begynde at grave. 
 
Region Syddanmark har d. 22. september 2011 meddelt dispensation i henhold til jordforure-
ningslovens1, § 52, til at modtage uforurenet jord til efterbehandling af grusgraven. Tilladelsen 
er vedlagt som bilag 3. 
 
Modtagelse af ren jord må ikke påbegyndes før der foreligger dokumentation for sløjfning af 
drikkevandsindvinding og tilslutning til almen vandforsyningsanlæg. 
 
Inden gravningen påbegyndes skal Haderslev Museum kontaktes for prøvegravning af arealet. 
Museets udtalelse er vedlagt som bilag 4. 

                                           
1 Jordforureningsloven nr. 1427 af 4. december 2009 



 

Lovgrundlag 

 
Råstoflovens2 § 7, stk. 1 (gravning) 
Vejlovens3 §70, stk. 1 og 3 (ud- og indkørsel) 
Vandforsyningsloven4 §29 (sløjfning af drikkevandsboring) 
 
Afgørelse om VVM-pligt 
 
Kolding Kommune har gennemført en VVM-screening af det ansøgte i henhold til § 3 i VVM-
bekendtgørelsen5. 
 
Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver en udarbejdelse af en VVM-
redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet), idet den ansøgte grusgrav ikke vurderes at 
give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen. Der er i råstofindvindingstilladel-
sen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen 
medfører. 
 
 
  

                                           
2 Bekendtgørelse af lov nr. 950  af 24.september 2009 om råstoffer 
3 Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9.september 2009 om offentlige veje 
4 Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 Vandforsyningsloven 
5 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning,. 



VILKÅR M.V. 

 
Til tilladelsen er knyttet følgende vilkår: 
 

Efterbehandlingsvilkår: 

 
1. Gravningen og efterbehandling skal ske efter godkendt grave- og efterbehandlingsplan. 

 
2. Der skal stilles en sikkerhed på kr. 365.000 for gennemførelsen af efterbehandlingen. 

Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Kolding Kommu-
ne. Kommunen skal uden videre kunne forlange sikkerheden stillet til rådighed. Til be-
regning af sikkerhedsstillelsens størrelse er anvendt Danmark Statistiks Byggeomkost-
ningsindeks for jordarbejder for 3. kvartal 2011, hvor indekset er 170,45. 
 

3. Kommunen kan kræve sikkerheden forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af 
prisudviklingen. Forhøjelsen vil blive beregnet ud fra byggeomkostningsindeks for jord-
arbejder. 
 

4. Arealet skal fortsat i videst muligt omfang drives som jordbrug. Efter endt indvinding 
skal hele arealet igen kunne bruges til jordbrugsmæssige formål. 
 

5. Muld og overjord skal afrømmes og lægges i depot hver for sig til brug for efterbehand-
lingen. Overjord og muld skal ved efterbehandlingen fordeles jævnt på arealet. Overalt 
på arealet skal der uden besvær kunne anvendes almindelige landbrugsmaskiner. 
 

6. Der må ikke graves under grundvandsspejlet, og det efterbehandlede terræn skal over-
alt ligge mindst 2 meter over grundvandsspejlet. Grundvandsspejlet skal pejles i den 
periode, hvor det står højest. 
 

7. Efterbehandlingen skal ske løbende og være afsluttet senest 1 år efter indvindingens 
ophør eller afbrydelse. Efterbehandlingen skal være endelig afsluttet senest den 31. de-
cember 2021. 

 
8. Den endelige efterbehandling inkl. opfyldning med ren jord må ikke overstige de oprin-

delige koter. 
 

9. Hvis der efterlades skrænter må de ikke have en hældning stejlere end 1:7. 
 

Driftsvilkår 

 
10. Større sammenhængende lerlag på mere end 2 meters tykkelse, der ikke er overjord, 

må ikke bortgraves. 
 



11. Grave afstand til vej er minimum 3 meter men fastsættes efter en konkret vurdering og 
der må ikke ske udskridning af skrænten under udgravningen. 

 
12. Graveafstand til naboskel på adressen Langforte 20, Stepping, 6070 Christiansfeld skal 

være min. 25 m målt på det oprindelige terræn. 
 

13. Overjord og muld skal lægges i depot og danne en støjvold langs skel mod nabo på 
adressen Langforte 20. Støjvolden startes min. 25 m fra skel og afsluttes min. 15 m fra 
skel. 
 

14. Ved senere gravning på naboarealerne skal ejeren tillade yderligere gravning på ejen-
dommen. Gravning skal tillades i et sådant omfang, at der kan etableres et jævnt ter-
ræn hen over skel. 

 
15. Modtagelse af ren jord må ikke påbegyndes før drikkevandboring DGU-nr. 142.155 er 

sløjfet, og ejendommen er tilsluttet alment vandforsyningsanlæg. 
 
Dokumentation for ovenstående i form af faktura eller lignende sendes til kommunen. 

 
16. Arbejdet skal foregå 07-18 på hverdage og 07-14 på lørdage, dog max 10 lørdage om 

året. Der kan dog foretages lastning af grus og sand fra 06-07 på hverdage undtagen 
lørdage. Der skal føres logbog, der skal indeholde oplysninger om, hvilke lørdage, der 
arbejdes, start og slut tidspunkter for arbejdet samt hvilke aktiviteter, der foregår. 
 

17. Virksomheden må ikke medføre støvgener. I tørre perioder skal adgangsveje og interne 
veje m.v. vandes i nødvendigt omfang. 
 

18. Sortereanlæg m.v. skal placeres i bunden af graven og i en afstand af mindst 200 me-
ter fra andre boliger end ejerens, dog jf. vilkår nr. 19. Anlæggene m.v. skal støjaf-
skærmes af gravefronter, færdigvarelagre og /eller muld- og overjordsdepoter. 
 

19. Virksomheden skal som udgangspunkt overholde følgende støjgrænser: 
 

                      Tidsrum 

 

 

 

 

 

Områdetype 

Mandag-fredag 

kl. 06-18 

Lørdag 

kl. 07-14 

Mandag-fredag 

kl. 18-22 

Lørdag 

kl. 14-22 

Søn- og hellig-

dage 

kl. 07-22 

Alle dage 

kl. 22-07 

Åbent land 55 45 40 

Samlet bebyggelse 45 40 35 

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funkti-

on af tidsrum og områdetype. 



 
20. Kolding Kommune kan forlange, at virksomheden får lavet målinger af støjniveauet. 

Målingerne skal laves efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 
6/1984 og nr. 3/1996 om ekstern støj fra virksomheder. Alternativt kan der laves en 
beregning af støjniveauet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. 
Målinger og beregninger skal laves af firmaer, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at 
lave målinger og beregninger. 

 
21. Lavfrekvent støj og infralyd: 

 
I berørte bygninger må den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt inden-
dørs ikke overstige følgende: 

 

Anvendelse A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160 Hz), dB 

G-vægtet infralydniveau, 

dB 

Beboelsesrum herunder i 

børneinst., og lignende, kl. 

18-07 

20 85 

Beboelsesrum, herunder i 

børneinst., og lignende, kl. 

07-18 

25 85 

Kontorer, undervisningslo-

kaler og andre lignende 

støjfølsomme rum 

30 85 

 
Eventuelle gener vil blive vurderet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. 
 

22. .Vibrationer 
Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger udenfor virksomhedens eget are-
al må ikke overstige følgende værdier: 

 

Område Kl. 07-18 (dB) Kl. 18-07 (dB) 

Åbent land 80 75 

Samlet bebyggelse 75 75 

 

Eventuelle gener vil blive vurderet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. 

  



23. Lavfrekvent støj: 
Målingerne skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i ”Orientering fra Miljø-
styrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø”6. 

 
Måleresultaterne må ikke være højere end de fastsatte grænser. Virksomhedens skal 
såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, dog højst én gang årligt, dokumen-
tere, at vilkår 17 er overholdt.  
 
Målinger af lavfrekvent og infralyd skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret 
hertil eller som beskæftiger personer, der er certificerede til at foretage målingerne. Vi-
brationsmålinger skal udføres i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø.  

 
24. Vibrationer: 

Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re 10-6 m/s2  
med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i 
bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller byg-
ningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier. 

 
Målinger af vibrationer skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil eller 
som beskæftiger personer, der er certificerede til at foretage vibrationsmålinger. Vibra-
tionsmålinger skal udføres i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsen vejledning nr. 
9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  

 
25. Olier, benzin og andre hjælpestoffer skal opbevares aflåst, under tag  og med opsam-

lingsbund. Service, påfyldning og olieskift mm. skal føres i logbog og skal foregå, så der  
ikke kan ske udslip til jord og grundvand.  

 
26. I hele indvindingsperioden skal graveområdets grænse være tydeligt markeret i mar-

ken. 
 

27. Der må ikke opbevares eller udspredes kemiske midler som f.eks. støvdæmpende mid-
ler, plantegift eller vejsalt i graven. 
 

28. Indvinder skal selv indhente tilladelse til afgravning ved evt. ledningsejere, der måtte 
have ledninger m.m. liggende i det berørte areal 
 

29. Kolding Kommune skal straks orienteres om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, 
som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Udenfor normal kontor-
tid kan underretning ske til tilsynsmyndigheden via kommunens døgnbemandede vagt-
central på 75 50 15 00. Hvis der er tale om akut miljøuheld eller fare herfor kontaktes 
112. 

                                           
6 Orientering nr. 9, 1997: ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. 



 

Vilkår efter vejloven 

 
30. Udkørsel fra graven skal ske via Langforte til Møllevej. Der skal for indvinders regning 

ske asfaltering af indkørslen i en afstand af mindst 50 m fra Langforte og i øvrigt efter 
aftale med ledningsejere og Kolding Kommune. 

 
31. Indkørslen placeres min. 200 m fra skel til nabo. 

 
32. Der skal opsættes et skilt med venstresving forbudt for ejers regning ved udkørslen. 

 
33. Øvrige udkørselsforhold behandles efter en konkret vurdering og eventuelle skilte op-

sættes for indvinder regning. 
 

34. Vedligehold og renholdelse af den asfalterede del af til- og frakørselsvejen påhviler rå-
stofindvinder. 

 
35. Udkørslen skal sløjfes for indvinders regning, når råstofindvindingen ophører. 

 
Vilkår nr. 1-14 og 16-29 er stillet efter råstofloven. 
Vilkår nr. 15 er stillet efter vandforsyningsloven. 
Vilkår nr. 30-35 er stillet efter vejloven. 
 
Vilkårene efter råstofloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejen-
dommen. Det gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling (nr. 1-7) 
skal efter reglerne tinglyses på ejendommen. Vi ønsker også vilkår nr. 14 tinglyst. Dette vilkår 
vil gælde, indtil gravning på naboarealerne har fundet sted. Vi sørger for tinglysningen, når 
klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, stk. 5 med Kolding 
Kommune som påtaleberettiget. 
 
Ejeren skal efter loven betale tinglysningen.  
 
Hvis I ikke ønsker at bruge tilladelsen, og helt vil undgå tinglysningsafgiften, skal vi have 
skriftlig besked. Beskeden skal sendes til os, inden ankefristen udløber. Det vil normalt sige 
inden 5 uger fra i dag. 
 

KLAGEVEJLEDNING M.V. 
 

Råstofloven 

Der kan klages over afgørelsen. Klage skal ske skriftlig og inden 4 uger fra den dag, afgørelsen 
annonceres, senest torsdag d. 2. februar 2012, kl. 14. 
 



Afgørelsen vil blive annonceret den 4. januar 2012 i Budstikken og på Kolding Kommunes 
hjemmeside. 
 
Klageberettigede er: 
 

− adressaten for afgørelsen 
− 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 
− landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 
− enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen 

 
Klage over afgørelsen indgives skriftligt og sendes til: 
 

Byogudvikling@kolding.dk 

 

eller 
 

Kolding Kommune 

By- og Udviklingsforvaltning 

Natur og Vand 

Nytorv 11 

6000 Kolding 

 
Vi sender klagen videre til Natur og miljøklagenævnet med materiale i sagen og vore bemærk-
ninger. 
 
Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Na-
tur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 

Vejloven 

Afgørelsen kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det betyder, at 
I kan klage, hvis I mener, at Kolding Kommune ikke har haft lov til at træffe afgørelsen. I kan 
derimod ikke klage, hvis I mener, at Kolding Kommune skulle have truffet en anden afgørelse. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt senest 2. februar 2012, kl. 14. 
 
Eventuel klage skal sendes til: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K. 
 



Klage over beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme den, med mindre klagemyndig-
heden bestemmer, at klagen skal have opsættende virkning. 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 70, stk. 1 og 3 i Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 
671 af 19. august 1999 (lov om offentlige veje). 
 

Vandforsyningsloven 

Kolding Kommunes afgørelser kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Mil-
jøklagenævnet inden torsdag d. 2. februar 2012, kl. 14.  
 

Klage over afgørelsen indgives skriftligt og sendes til: 
 

Byogudvikling@kolding.dk 

 

eller 
 

Kolding Kommune 

By- og Udviklingsforvaltning 

Natur og Vand 

Nytorv 11 

6000 Kolding 

 
Klagen vil herefter blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være kommu-
nen i hænde inden klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber i en weekend eller på en hel-
ligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 
 

VVM-pligt 

I henhold til planlovens7 § 58, stk. 1, pkt. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, 
at der kan klages over afgørelsens lovlighed. 
 
En klage skal sendes til Natur og miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. 
Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra annonceringsdatoen senest 
torsdag d. 2. februar 2012, kl. 14. Ved rettidig klage kan Naturklagenævnet bestemme, at en 
tilladelse ikke må udnyttes eller, at eventuel byggearbejde standses. 
 
Når klagefristen er udløbet, kan Naturklagenævnets Sekretariat kontaktes på tlf.: 3395 5700, 
hvis I vil vide, om der er kommet klager over afgørelsen vedrørende VVM-pligt. 
  

                                           

7 Lov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning (Planloven) 

 



Gebyr:  

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler 
et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner 
og 3000 kr for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder.  
 
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har mod-
taget klagen fra Kolding Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af ge-
byret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklage-
nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på 
den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside  
www.nmkn@nmkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 

Underretning 

I vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 

Søgsmål 

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder. Fristen regnes fra 
annonceringsdatoen. 
 

Erstatningsregler 

Sænkning af grundvandsstanden ved grusgravning kan efter vandforsyningsloven medføre 
erstatningspligt for skader. Det gælder skader som skyldes forandring af grundvandsstanden, 
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.m. 
 
Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis skaden kan tilregnes skadelidte selv eller er 
en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom. I mangel af enighed afgøres erstatnings-
spørgsmålet af landvæsensretten. 
 
Der henvises til vandforsyningslovens §23 og §28. 
 



I øvrigt 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt. Tilladelsen 
bortfalder også, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Resultat af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til Danmarks og Grøn-
lands Geologiske Undersøgelse inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på 
særlige skemaer, som fås hos kommunalbestyrelsen, jf. råstoflovens § 28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. 
december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
Tilladelsen kan efter råstofloven §11, stk. 1 tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen ved grov 
eller gentagen overtrædelse af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt. 
 
I må selv søge eventuelle andre, nødvendig godkendelser end de nævnte. 
 

TILSYN 

 
Kolding Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår efter råstofloven og vejloven overholdes. 
 
Region Syddanmark har tilsyn med, at de stillede vilkår efter jordforureningsloven overholdes. 
 
Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en 
nærmere fastsat frist. 
 
Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart foretage 
det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning. 
  



SAGSFREMSTILLING 

 
Der er ved ansøgning af 17. oktober 2008 søgt om tilladelse til at grave sand, sten og grus i 
10 år. Der er ikke søgt om at grave under grundvandsspejl. Gravningen skal foregå på en del 
af matr.nr. 10, Stepping Ejerlav, Stepping, beliggende Langforte 32, Stepping, 6070 Christi-
ansfeld. 
 
Der er søgt om indvinding af ca. 50.000 m3 årligt i 10 år. 
 
Der er søgt om at modtage uforurenet jord til reetablering af grusgraven. 
 

UDTALELSER 

 

TDC: 

TDC har ledninger i vejen. Oversigtskort fremsendes med gravetilladelsen. 
 

Museet på Koldinghus: 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har via Museet på Koldinghus modtaget oriente-
ring om ansøgning om råstofindvinding på ovenstående matrikel. 
Museet har tidligere i 2005 foretaget arkæologisk vurdering af området på anfordring af det 
daværende Sønderjyllands Amt. Museets udtalelse fra dengang står stadig fast, hvorfor jeg 
tillader mig at genfremsende den oprindelige udtalelse som vedhæftet bilag. Udtalelsen er ved-
lagt som bilag 4. 
 

Naboer: 

Der er kommet bemærkninger om støj og værdiforringelse. 
 

DONG: 

Ingen bemærkninger 
 

Andre: 

Syd Energi Net og Frørup Vandværk har ikke indsendt bemærkninger. 
 

KOLDING KOMMUNES VURDERING 

 
Området ligger indenfor udpeget graveområde i henhold til Region Syddanmarks Råstofplan. 
Området ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket. 
 



Der har tidligere været søgt om råstofindvinding på matriklen ved Sønderjyllands Amt. Amtet 
meddelte i sin tid afslag til det ansøgte. Afslaget var begrundet i at jordstykket var for smalt til 
at kunne reetableres på forsvarlig vis. Der var ikke mulighed for at modtage jord til reetable-
ring, da det lå meget tæt på indvindingsopland til Stepping Vandværk. 
 
I mellemtiden er Stepping Vandværk blevet nedlagt og det er nu muligt at modtage ren jord til 
genopfyldning af grusgraven. 
 
Vandforsyning sker nu fra Frørup Vandværk og husstande langs Langforte forsynes herfra. 
 

Efterbehandling: 

Området ønskes efterbehandlet til jordbrugsformål. Dette er i overensstemmelse med gælden-
de retningslinjer. Der graves til ca. 2 m over grundvandsspejlet. Grusgraven er beliggende i et 
område med almindelige drikkevandsinteresser. Kolding Kommune vil opfordre til, at det over-
vejes, at efterbehandle området til naturformål eller ekstensivt landbrug for at beskytte grund-
vandsmagasinet. 
 
Arealet ønskes opfyldt med ren jord. Region Syddanmark har meddelt dispensation til at mod-
tage ren jord d. 22. september 2011. Arealet forventes opfyldt til maksimalt de oprindelige 
koter. Efterlades der  skrænter skal disse have en hældning ikke stejlere ende 1:7 fra Langfor-
te mod syd. 
 
Sikkerhedsstillelsen fastsættes efter Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for jordar-
bejder 3. kvt. 2011, indeks 170,45. 
 

Drift: 

Gravningen skal foregå, så der ikke kan ske udskridning af skrænter eller skade på beboelse. 
Der skal som minimum være 3 m til skel ved vej. 
 
Vest på matriklen ligger en ejendom. Huset på ejendommen ligger helt op mod skel. Det vur-
deres, at gravning til 3 m fra skel vil medføre uforholdsmæssigt store støjgener ved beboelsen. 
 
For at mindske generne vil der blive stillet vilkår om, at gravning ikke må ske nærmere ved 
skel end 25 m. 
 
Muld og overjord skal lægges i depot og anvendes som støjvold i den tid gravningen foregår. 
 
Der vil blive stillet vilkår om, at oplægning af støjvold skal begynde min. 25 m fra skel og at 
støjvolden skal afsluttes min. 15 m fra skel. 
 
Der er meddelt dispensation til at modtage ren jord til reetablering af grusgraven. Det er en 
betingelse for at modtage ren jord at drikkevandsboringen på Langforte 32 med DGU-nr. 



142.155 er sløjfet efter gældende forskrifter og ejendommen er tilsluttet almen vandforsyning 
samt at der ikke graves længere ned end 2 meter over grundvandsspejl. 
 
Der stilles vilkår om indsendelse af dokumentation for sløjfning af boring samt tilslutning til 
alment drikkevandsanlæg før modtagelse af ren jord i grusgraven. 
 
Sortere- og knuseanlæg placeres nederst i graven og i en minimumsafstand af 200 m fra be-
boelse. Gravningen vil foregå fra Langforte 32 og mod vest og gravefronten vil virke som en 
støjvæg. Muld og overjord lægges i depoter, der også vil medvirke til støjafskærmning. 
 
I tørt vejr og ved blæst kan der forventes at forekomme støvgener. Der vil derfor blive stillet 
vilkår om, at adgangsveje, færdigvarelagre og interne veje m.v. vandes i nødvendigt omfang. 
 
Der er søgt om arbejdstid fra 06-18 på hverdage. Arbejdstiden på hverdage regnes jf. Miljøsty-
relsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder8 fra 07-18 med mulighed for at dispensere 
mellem 06-07, hvis arbejdet kræver det. Råstofindvindingen foregår tæt på  beboelse. Det 
vurderes derfor, at der ikke bør dispenseres fra grænsen mellem nat og dag. Der vil blive stil-
let vilkår om arbejdstid fra 07-18 på hverdage. Der vil dog være brug for enkelte gange at 
kunne laste inden kl. 07. Denne aktivitet skal foregå længst væk fra boliger og min. 150 m fra 
skel. Det vurderes, at aktiviteten ikke tager lang tid, at der derfor kan dispenseres for grænsen 
mellem nat og dag for denne aktivitet på hverdage undtagen lørdage. 
 
Der er søgt om arbejdstid fra 07-14 på lørdage. Der er normalt lukket i weekenden. Det vurde-
res, at antallet af lørdage, hvor der må arbejdes bør begrænses af hensyn til de omliggende 
beboelser. Der vil blive stillet vilkår om, at der må arbejdes 10 lørdage om året. 
 
Der anvendes tungt maskinel ved indvindingen, der kan forårsage vibrationer og lavfrekvent 
støj. Det forventes, at vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj kan over-
holdes, idet maskinellet skal placeres min. 200 m fra beboelse.  
 
Der vil blive stillet vilkår om overholdelse af vejledende grænseværdier for støj, vibrationer og 
lavfrekvent støj. 
 
Syd for matriklen ligger et udpeget graveområde. Der vil blive stillet vilkår om gennemgrav-
ning af skel ved senere gravning på nabomatriklen. 
 
TDC har meddelt, at de har ledninger i området. Herudover løber der en kloakledning langs 
matriklen. Afstandskrav til ledninger og øvrige betingelser for gravning omkring ledninger afta-
les mellem indvinder og ledningsejere. Det er indvinders ansvar at undersøge om der er andre 
ledningsejere i graveområdet. Som udgangspunkt fastsættes en graveafstand på 3 m fra led-
ningerne. 
 

                                           
8 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder, pkt. 2.2.5 



Vi giver tilladelse til, at der etableres ud- og indkørsel til den offentlige vej Langforte til indvin-
dingsområdet i overensstemmelse med oversigtskort modtaget 19. september 2011. 
 
Ud- og indkørslen skal anvendes som adgang i forbindelse med råstofgravning på matr. nr. 10, 
Stepping Ejerlav, Stepping. 
 
Tilladelsen er betinget af, at overkørslen skal sløjfes for indvinders regning, når råstofindvin-
dingen ophører. Desuden skal til- og frakørselsvejen til indvindingsområdet asfalteres fra Lang-
forte og 50 meter ind i området for indvinders regning for at mindske, at materialer fra områ-
det spredes på Langforte. Vi skal gøre opmærksom på, at det er råstofindvinderens ansvar at 
holde den asfalterede del af til- og frakørselsvejen i forsvarlig stand, herunder renholde den, 
således at materialer fra indvindingsområdet ikke spredes på Langforte. 
 
Vi gør opmærksom på, at det er råstofindvinderens ansvar at holde til- og frakørselsvejen i 
forsvarlig stand, således at materialer fra indvindingsområdet ikke spredes på de offentlige 
veje Langforte og Møllevej. 
 
For at mindske gener ved kørsel gennem Stepping by, skal der opsættes et skilt med venstre-
sving forbudt ved udkørsel fra grusgraven. 
 

Vurdering af VVM-pligt 

 
Kommunen har vurderet, at råstofindvindingen ikke er omfattet af reglerne i § 3 i VVM-
bekendtgørelsen da der er tale om en begrænset indvinding, og da der i gravetilladelsen er 
taget de nødvendige hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som er en følge af ansøgningen. 
 
Er I i tvivl om noget, er I velkomne til at ringe. 
 



Kopi: 

 
Jørgen Nørholm og Margit Hansen, Langforte 14, Stepping, 6070 Christiansfeld 
 
Troels Pedersen Schmidt og Betina Andersen Schmidt, Langforte 12, Stepping, 6070 Christi-
ansfeld 
 
Claus Mortensen og Rikke Paaske, Langforte 16, Stepping, 6070 Christiansfeld 
 
Per Christensen Knudsen, Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld 
 
Frank Christian Hostrup og Maria Lybecker Jensen, Langforte 20, Stepping, 6070 Christiansfeld 
 
Stepping Menighedsråd, c/o Lydia Rhinstrøm Jensen, Nørregade 17, 6070 Christiansfeld 
 
Grethe og Hans Erik Carøe Bylling, Møllevej 6, Stepping, 6070 Christiansfeld 
 
Museet på Koldinghus, Markdannersgade 11, 6000 Kolding (museum@koldinghus.dk) 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk) 
 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe (syd@sst.dk) 
 
Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle (kontakt@regionsyddanmark.dk) 
 
Syd Energi Net, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø (frcj@sydenergi.dk) 
 
DONG Gas Distribution, Søndergade 50, 6600 Vejen (chrbr@dongenergy.dk) 
 
Frørup Vandværk, Frørupvej 33 6070 Christiansfeld v. formand Poul Richard Jørgensen, Frø-
rupvej 19, 6070 Christiansfeld. 
 
TDC Totalløsninger A/S, Planudleveringen, Telehøjen 1, 5220 Odense SØ 
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 Bilag 1 Oversigtskort 
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Bilag 2 Grave og efterbehandlingsplan 

 
Graveplan 

 

 
 
 

Gravning foregår etapevis jf. ovenstående plan.  
 
Ud- og indkørsel asfalteres og fjernes efter endt gravning.  
 
Der oplægges en støjvold af muld og overjord mod naboer. Støjvolden er max 5 m bred i bunden. 
 
Beskyttelsesafstanden mod nabo udmåles på det oprindelige terræn. 
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Efterbehandlingsplan 

 

 
 
Efterbehandlingen foregår med opfyldning med ren jord. 
 
Opfyldningen følger graveetaperne og foregår fra nord (langs Langforte) mod 
syd og fra vest mod øst. 
 
Hældningen skal være, så der kan køre landbrugsmaskiner på arealerne. 
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Oprindelige koter 

 



 

Bilag 3 Tilladelse til at modtage ren jord 
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 Bilag 4 Museets udtalelse 
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 Bilag 5 Udtalelse TDC 
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 Bilag 6 Udtalelse Kolding Spildevand 

 
 
 
Ifølge aftale med Robert Schmidt, Kolding Spildevand A/S 
 
Fremsendes vedhæftet en tegning i pdf - visende området Matr.nr. 10, Step-
ping Ejerlav, Stepping. 
 
Der er beliggende en trykledning i den sydlige vejside af Langforte – langs 
matr.nr. 10, Stepping 
Ejerlav, Stepping. 
 
Der er følgende bemærkninger – Afstanden til kloakker og brønde skal 
minimum være som angivet i DS 475, og så vidt muligt mindst 2 me-

ter. 
 
 

Venlig hilsen 

Kirsten Lorenzen

Teknisk Designer 

 

Kolding 

Spildevand as 
Kolding Åpark 1, st. tv

6000 Kolding 
 

  

  

 
Telefon 76 36 36 36

Direkte 76 36 36 14

E-mail kilo@kspv.dk
 

www.koldingspildevand.dk

"Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe denne e-mail?"
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