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1 AFGØRELSE 

Tilladelsen er et tillæg til ”Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten gældende til den 1. 

juli 2026 på matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune”, meddelt af Region Syddanmark den 27. april 

2016. 

Tillægget er ligeledes gældende til den 1. juli 2026 og omhandler indvinding af råstoffer under 4 stk. flyver-

skjul i forbindelse med indvinding af råstoffer på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune, se kort 

1. 

Derudover meddeles samtidig afslag på ansøgning om indvinding af råstoffer under 3 stk. flyverskjul på ca. 

1,6 ha på del af matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune, se kort 2. 

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

samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. 

Derudover fortsætter gravningen på samme vilkår som i den eksisterende tilladelse af 27. april 2016 und-

taget vilkår, bestemmelser og beskrivelser som har tilknytning til indvinding af råstoffer under de nævnte 

4 stk. flyverskjul på kort 1. 

Der redegøres i afsnit 6 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen 

kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven 

- miljøvurderingsloven  

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

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

tion 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 

- høringssvar fra Vejle Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen som er myndighed på fredning af flyver-

skjul og 

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

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- affalds- og råstofafgiftsloven  

- jordforureningsloven 

- olietankbekendtgørelsen og 

- forvaltningsloven  
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1.1 Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af sand, grus og sten under 4 stk. flyverskjul på 

ca. 1,5 ha på del af matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. De 4 stk. flyverskjul er markeret med 

sorte cirkler på kortet herunder: 

 
Kort 1: 4 stk. flyverskjul der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer 

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 over-

jord. 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.  

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 Vandel Flyveplads ApS, Koldinghus Allé 1, 4690 Haslev, CVR. Nr. 25163109 som ejer af 

matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune.  

 

1.4 Afslag på ansøgning om indvinding af råstoffer under 

andre 3 stk. flyverskjul 

Region Syddanmark meddeler hermed afslag på ansøgning om indvinding af råstoffer under 3 stk. flyverskjul 

på ca. 1,6 ha på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. De 3 stk. flyverskjul er markeret med 

rødt ellipse på kort 2 herunder: 
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Kort 2: 3 stk. flyverskjul der meddeles afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer 

 

Afslaget meddeles på baggrund af høringssvaret fra Vejle Kommune, om at der vil ikke kunne opnås dispen-

sation til nedlæggelse af det beskyttede naturareal under de 3 flyverskjul. Se kommunens afslag, bilag 3. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

 Sønderjysk Miljørådgivning har den 3. april 2020 på vegne af Eigil Jensen A/S ansøgt Region Syddan-

mark om tilladelse til ophævelse af forbud mod indvinding af råstoffer under 7 stk. flyverskjul i den 

gældende tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune, 

idet ansøgeren ønsker, at udnytte råstofferne under flyverskjulene. 
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 Ifølge Sønderjysk Miljørådgivning og ansøgningsmaterialet, er flyverskjulene ved en fejl registreret 

som beskyttede sten- og jorddiger jf. udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Flyverskjulene er der-

imod beskyttede efter museumslovens § 29 e, stk. 1 og 2 jf. bilag til loven kap. 1, nr. 5 (Forsvarsan-

læg). Flyverskjulene er udover at være beskyttet efter museumsloven også beskyttede efter Kommu-

neplanen i kraft af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15 om sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier. 

 

 

2.2 Beskrivelse 

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten under 7 stk. flyverskjul på matr. nr. 2v, 

Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. 

Flyverskjulene har et samlet areal på 3 ha og omkranses alle af den gældende tilladelse til råstofindvinding 

på et areal på 119,5 ha.  

I den gældende indvindingstilladelse er indvinding af råstoffer under flyverskjulene ikke tilladt, der fremgår 

følgende om flyverskjulene: 

- Inden for området er der en gravhøj, en beskyttet hede, fredede flyverskjul og en olieledning. 

- I den nordlige del af området er der kulturmiljø, flyverskjul, der skal afgrænses i samarbejde med 

VejleMuseerne. 

- Området omkring flyverskjulene retableres til oprindeligt terræn, således at råstofindvindingen ikke 

bliver synlig i dette område efter endt retablering. Dette sker i samarbejde med Vejle Museum. 

 

3 VILKÅR  

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

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

 

3.1 Omfang 

1. Tillægget til tilladelsen er gældende til d. 1. juli 2026, hvorefter tillægget udløber. Såfremt indvin-

dingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 

2. Indvinding af råstoffer kan kun ske under de fire flyverskjul jf. kort 1. De tre øvrige flyverskjul (jf. kort 

2) må ikke berøres. 

 

3. Alle andre vilkår og bestemmelser i den gældende tilladelse som har ikke tilknytning til indvinding 

af råstoffer under og omkring de fire flyverskjul (kort 1) skal fortsat overholdes. 
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3.2 Efterbehandling m.m. 

Vilkår efter råstofloven 

4. Efter endt indvinding af råstoffer under de 4. stk. flyverskjul (se kort 1) skal området efterbehandles 

til landbrug i overensstemmelse med den godkendte efterbehandlingsplan i den gældende tilladelse 

af 27. april 2016 undtaget området omkring flyverskjulene. Området skal reetableres i sammen-

hæng med det omkringliggende terræn i forbindelse med efterbehandling af grusgraven. Alle æn-

dringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark.  

4 SIKKERHEDSSTILLELSE 

Tillægget betyder ikke en ændring af sikkerhedsstillelsen i den gældende tilladelse, da tillægget ikke ændrer 

på det tilladte åbentstående areal. 

5 GENERELLE BESTEMMELSER 

Forsyningsledninger 

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

ningsejerregisteret (LER).  

 

6 ANSØGNINGSPROCESSEN  

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

mærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar 

og regionens bemærkninger til disse.  

 

6.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden 21-04-2020 til 17-07-2020 været sendt i myndighedshøring jf. råstoflo-

vens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om tillægget til råstoftilladelse 

på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgende myn-

digheder: 

• Vejle Kommune 

• Vejle Museum 
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• Slots- og Kulturstyrelsen 

• Billund lufthavn 

• Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

• Erhvervspark Vandel 

Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Region Syddan-
marks bemærk-

ninger 
 
 

Slots- og 
Kultur-
styrelsen 

Høringssvar d. 11. maj 2020: 
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget Region Syddanmarks høring vedrørende 
ændring af en råstoftilladelse ved Vandel, idet ansøger ønsker at fjerne syv regi-
strerede flyverskjul beliggende på matr. 2v, Daldover By, Randbøl, Vejle Kommune 
i forbindelse med råstofindvinding. Det fremgår af den allerede givne råstoftilla-
delse fra 2016 at flyverskjulene skal bevares og derfor ikke må fjernes. Slots- og 
Kulturstyrelsen skal i forbindelse med den aktuelle høring oplyse, at de pågæl-
dende flyverskjul er en del af den nedlagte tyske flyveplads Fliegerhorst Vejle an-
lagt under 2. verdenskrig, og at de pågældende syv flyverskjul indgår i en samlet 
fortælling med andre dele af det nedlagte militæranlæg uden for råstofområdet. 
Det er væsentligt at fastholde denne samlede fortælling, og styrelsen finder derfor 
at de syv flyverskjul skal bevares for eftertiden, som det også fremgår af råstoftil-
ladelsen fra 2016, hvor der er taget de nødvendige bevaringshensyn i forhold til 
flyverskjulene samtidig med at der kan foretages råstofindvending omkring anlæg-
gene. 
 
Høringssvar d. 12. juni 2020: 
Tak for din mail. Jeg beklager selvfølgelig, at jeg først nu vender tilbage til dig. Det 
skyldes at vi har haft det lokale tilsynsmuseum, Sydvestjyske Museer, ude for at 
besigtige flyverskjulene i forbindelse med fredningsvurderingen. Museet har over-
raskende for os meddelt, at flyverskjulene allerede er kraftigt beskadiget af råstof-
indvindingen, ligesom andre af flyverskjulene er undermineret i forbindelse med 
arbejdet på stedet. Flere af flyverskjulene er derfor allerede væk, mens andre er så 
kraftigt påvirket/ødelagt, at vi ikke finder anledning til at færdiggøre fredningsar-
bejdet for de pågældende flyverskjul. Efter besigtigelsen er det vores opfattelse, at 
de pågældende flyverskjul ikke skal opfattes som fredede fortidsminder. Da ned-
læggelsen af flyverskjulene allerede er sket, og da dette er sket for længere tid si-
den inden korrigeringen af den fejlagtige registrering som diger, er det vores vur-
dering, at det ikke kræver en dispensation fra os til at udnytte det pågældende 
areal i forbindelse med råstofindvindingen. 

 
Regionen har 28. 
maj 2020 sendt føl-
gende mail til 
Slots- og Kultursty-
relsen 
 
Kære Lars  
Jeg har talt med 
vores jurist vedr. 
ansøgningen om 
ændring af vilkår / 
ophævelse af for-
bud mod fjernelse 
af flyverskjule på 
matr. nr. 2v, Daldo-
ver By, Randbøl i 
Vejle Kommune, 
hvor regionen skal 
samordne efter rå-
stofloven § 8, hun 
mener at I bør 
træffe en egentlig 
afgørelse i form af 
dispensation eller 
afslag på dispensa-
tion til nedlæg-
gelse af flyverskju-
lene, se museums-
lovens §§ 29 e, 29 j 
samt 29 t. 

Vejle 
Kom-
mune 

Høringssvar d. 17. juli 2020: 
Sønderjysk Miljørådgivning har på vegne af Eigil Jensen A/S søgt om tilladelse til 
ophævelse af forbud mod indvinding af råstoffer under følgende flyverskjul inden 
for de markerede områder på kortet nedenfor (markeret med rød cirkel). 
 

Kommunens be-
mærkninger er 
medtaget i sagsbe-
handlingen og i for-
bindelse med miljø 
screeningen. 
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Flyverskjulene har været registreret som beskyttede diger. Derfor har sagen været 
til udtalelse ved Slots- og Kulturstyrelsen.  
Slots- og Kulturstyrelsen har udtalt følgende:  
Jeg beklager selvfølgelig, at jeg først nu vender tilbage til dig. Det skyldes at vi har 

haft det lokale tilsynsmuseum, Sydvestjyske Museer, ude for at besigtige flyverskju-

lene i forbindelse med fredningsvurderingen. Museet har overraskende for os med-

delt, at flyverskjulene allerede er kraftigt beskadiget af råstofindvindingen, ligesom 

andre af flyverskjulene er undermineret i forbindelse med arbejdet på stedet. Flere 

af flyverskjulene er derfor allerede væk, mens andre er så kraftigt påvirket/ødelagt, 

at vi ikke finder anledning til at færdiggøre fredningsarbejdet for de pågældende 

flyverskjul. Efter besigtigelsen er det vores opfattelse, at de pågældende flyverskjul 

ikke skal opfattes som fredede fortidsminder. Da nedlæggelsen af flyverskjulene al-

lerede er sket, og da dette er sket for længere tid siden inden korrigeringen af den 

fejlagtige registrering som diger, er det vores vurdering, at det ikke kræver en di-

spensation fra os til at udnytte det pågældende areal i forbindelse med råstofindvin-

dingen. 

 

 

På baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens udtalelse, går kommunen ud fra, at Slots- 
og Kulturstyrelsen vil få tilrettet digeregistreringen af flyverskjulene.  
Kommunen har derfor ingen bemærkninger om råstofgravning under de østlige fly-
verskjul.  
De vestlige flyverskjul ligger inden for et areal, der er registreret som beskyttet 
hede jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen er heden er uafhængig af flyver-
skjulene beskyttelsesstatus. Den beskyttede hede er markeret med lilla skravering 
på kortet nedenfor. 
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Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, og der kan kun meddeles 
dispensation i særlige tilfælde. Kommunen har senest besigtiget arealet i 2013, og 
der blev der blandt andet registreret følgende karakteristiske arter: hedelyng, lyng-
snerre, engelsk visse, spids spydmos, liden klokke, sand-star, hulbladet fedtmos og 
bølget bunke. Naturtilstanden blev vurderet til III på en skala fra I-V, hvor I er højst.  
Det pågældende hedeareal er 1,6 ha. Arealet har hedesignatur på de lave måle-
bordsblade, og det kan erkendes som hede på luftfoto fra 1954. Det er altså et 
naturareal med lang kontinuitet.  
Det er kommunens vurdering, at der ikke kan meddeles dispensation til at fjerne 
heden for at indvinde råstoffer under hedearealet, hvilket er i tråd med tidligere 
afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
I forbindelse med råstofgravning omkring hedearealet anbefaler kommunen, at 
der midlertidigt opstilles festivalshegn omkring det beskyttede naturområde. Der 
ligger desuden 2 beskyttede gravhøje inden for graveområdet. Kommunen er myn-
dighed på fortidsmindebeskyttelseslinjen ind til 2 meter fra foden af fortidsmindet. 
Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på selve gravhøjen og ud til 2 meter fra fo-
den af fortidsmindet.  
Der er tidligere taget stilling til, at der ikke må graves inden for fortidsmindebeskyt-
telseslinjen omkring gravhøjene. Kommunen anbefaler ligeledes, at der her i for-
bindelse med råstofgravningen sættes midlertidigt festivalshegn op langs 100 me-
ter beskyttelseslinjen omkring gravhøjene. 

Vejle 
Museum 

Høringssvar d. 21. april 2020: 
I denne sag kan vi kun lægge os helt op ad Slots- og Kulturstyrelsen, da det af det 
femsendte materiale fremgår, at styrelsen anser flyverskjulene som beskyttede 
fortidsminder efter museumslovens §29e stk. 1 og 2. Med baggrund i udtalelsen 
fra Slots- og Kulturstyrelsen må man forvente, at styrelsen agter at foretage en 
egentlig fortidsmindefredning af flyverskjulene. 
 
Høringssvar d. 2 juli 2020: 
Det er VejleMuseernes opfattelse, at den kulturmiljøudpegning af området med 
flyverskjulene, som Vejle Amt i sin tid stod bag og som nu er en del af Vejle Kom-
munes kommuneplan, stadig bør beskytte flyverskjulene mod fuldstændig destruk-
tion, selv om Slots- og Kulturstyrelsen ikke finder dem fredningsværdige som for-
tidsminder. Som kulturminder rummer flyverskjulene stor fortælleværdi omkring 

Regionen henviser 
til høringssvaret fra 
Slots-og Kultursty-
relsen d. 12. juni 
2020 
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områdets lange historie som militær flyvestation oprettet af det tyske Luftwaffe 
under Anden Verdenskrig og efterfølgende overtaget af det danske flyvevåben. 

Billund 
lufthavn 

Ingen bemærkninger fra Billund Lufthavn jf. nedenstående høring.  

6.2 Miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

De syv flyverskjul har et samlet areal på ca. 3 ha og ligger inden for en aktiv grusgrav på 119,5 ha på matr. nr. 

2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. Området er beliggende i det 307 ha store graveområde 630-3 

Vandel (Hofmansfeld) udlagt i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Der er udarbejdet en VVM redegørelse 

for råstofgravning i området i 2004 i forbindelse med behandling af ansøgning om indvindingstilladelse. 

Råstofgravning er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har foreta-

get en screening af tillægget til tilladelse efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven i forbindelse med sagsbehand-

ling af ansøgning om ophævelse af forbud mod fjernelse af 7 stk. flyverskjul, idet ansøgeren ønsker, at ud-

nytte råstofferne under flyverskjulene. 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at tillægget til tilladelse ikke 

antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16 under forudsætning af, at der meddeles 

afslag til indvinding af råstoffer under de 3 vestlige flyverskjul (se kort 2) pga.:  

- De 3 flyverskjul ligger inden for §3 beskyttet hede, og kommunen har vurderet at der ikke kan gives dispen-

sation, se bilag 3. 

Under forudsætning af, at der kun graves under 4stk. flyverskjul (se kort 1), er der ikke krav om en miljøvur-

dering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. 

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 2. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 12-08-2020 til 09-09-2020. Der er ind-

kommet høringssvar, som er indarbejdet i screeningsafgørelsen. 

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

delt den 10-09-2020 i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Klagefristen udløb den 08-10-2020. 

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

bundet med indvindingen. 
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6.3 Partshøring 

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

høringen har Region Syddanmarks udkast til tillæg 2 til tilladelse samtidigt været i høring hos Vejle Kommune 

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 

Vejle Kommune Berørt kommune Matr. nr. 2v, Daldover By, 
Randbøl i Vejle Kommune 

post@vejle.dk 
anndh@vejle.dk 
chhha@vejle.dk 

Slots- og Kulturstyrel-
sen 

Ansvarlig myndighed vedr. fly-
verskjulene 

aka@slks.dk 
lbc@slks.dk 

VejleMuseerne Berørt museum museerne@vejle.dk 
ANHOR@vejle.dk 

Billund lufthavn Det ansøgte areal ligger inden-
for 13 km buffer af Billund luft-
havn 

info@bll.dk 

Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse 

Berørt myndighed i forbindelse 
med udarbejdelse af den gæl-
dende tilladelse 

fes@mil.dk 

Sønderjysk Miljøråd-
givning 

Ansøgers rådgiver på sagen kdc@sjmr.dk 

Eigil Jensen og Søn 
A/S 

Ansøger og Indvinder kj@eigiljensen.dk 

Erhvervspark Vandel Lodsejer ol@bregentved.dk 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 28-09-2020 til 25-10-2020 hos 

Vejle Kommune og 28-09-2020 til 05-10-2020 hos andre myndigheder og parter, der indkom følgende hø-

ringssvar: 

Navn Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 

Vejle Kommune D. 29. september 2020 

’’Vejle Kommune har ingen bemærkninger 

til fremsendt høring. 

Tidsperioden for tilladelsen ”frem til 1. juli 

2026” vurderes at være unødig lang, i for-

hold til intentionen om, at flyverskjul skal 

være færdigravet seneste marts 2021.’’ 

 

Vejle Kommune bekræfter hermed, at vi 

ikke har flere bemærkninger. 

 

D. 30. september 2020 

Tidsperioden skyldes, at et tillæg til en indvin-

dingstilladelse har tilknytning til den oprinde-

lige indvindingstilladelse i forhold til andre vil-

kår som er stadig gældende til udløbet af tilla-

delsen eller godkendelse af efterbehandling i 

forbindelse med afslutning af grave arbejdet. 

 

Da kommunen i høringssvaret d. 29. septem-

ber oplyser, at de ikke har flere bemærknin-

ger til høringen kan der træffes afgørelse før 

d. 25. oktober 2020. 

Slots- og Kultur- 
styrelsen 

D. 02. oktober 2020 
Ingen bemærkninger 

 

mailto:post@vejle.dk
mailto:anndh@vejle.dk
mailto:aka@slks.dk
mailto:museerne@vejle.dk


13 
 

VejleMuseerne D. 28. september 2020 

’’VejleMuseerne har ingen bemærkninger 

til sagen udover det der allerede står i ud-

kastet.’’ 

Regionen henviser til høringssvaret fra Slots-
og Kulturstyrelsen d. 12. juni 2020. 

Billund lufthavn D. 28. september 2020 
Ingen bemærkninger 

 

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 grundvandet 

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 regionsrådet 

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 virknin-

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

vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles di-

spensation 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 ha-

bitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder): 

Flyverskjulene ligger inden for Indvindingsområdet på matr. nr. 2V, Daldover By, Randbøl som ligger 1300 

meter fra Habitatområde Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage. Indvindingen af råstoffer sker over 

grundvandsspejlet. Vejle Kommune har udpeget et område i Frederikshåb Plantage som stilleområde efter 

der i 2004 er lavet en VVM redegørelse. På denne baggrund er der udført en beregning af støjpåvirkningen i 

forbindelse med udarbejdelse af nugældende tilladelse, der tager udgangspunkt i de maskiner der anvendes 

i dag. Beregningerne viser, at støjbidraget fra grusgraven overholder støjgrænseværdierne for stilleområdet 

Randbøl Hede, dog undtaget kortere perioder i forbindelse med afrømning af overjord og efterbehandling i 
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den sydligste del af matrikel 2v Daldover By, Randbøl. Samlet set vurderes det ikke sandsynligt, at indvindin-

gen under flyverskjulene med de givne vilkår i den gældende tilladelse, vil have en uacceptabel påvirkning af 

den nærmeste sårbare natur. 

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

sage 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 konsekvensvur-

dering af projektets virkning på Natura 2000-området. 

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter): 

På det § 3 beskyttede hedeareal som ligger umiddelbart nord for projektområdet er der kendskab til fore-

komst af bilag IV-arten markfirben. Der er ikke kendskab til, at markfirben findes indenfor projektarealet. På 

grund af den aktive råstofindvinding vurderes det ikke sandsynligt, at markfirben vil kunne finde egnede le-

vesteder indenfor projektarealet. Der er ikke kendskab til eller oplysninger om andre bilag IV-arter indenfor 

projektarealet eller i umiddelbart nærhed heraf. 

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 Vandel (Hofmansfeld). Der er i Råstofplan 2016 

hvor området blev udlagt, ingen konkrete forudsætninger for udlægget af graveområdet. 

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

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. Vejle Kommune er i gang med udar-

bejdelse af en lokalplan for området, som skal være i overensstemmelse med regionens råstofplan. 
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Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold  

En del af flyverskjulene ligger inden for OD område og vandindvindingsoplandet til Randbøldal Vandværk. 

Nærmeste boringer DGU 115.1167 til drikkevand formål ligger 100 m mod øst, DGU 115.1633 og DGU 

115.1680 til industri/procesvand formål ligger 200 meter mod vest. Indvindingen vil ske over grundvands-

spejlet og det vurderes at projektet vil ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grund-

vand. 

Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår i den gældende tilladelse 

overholdes, ikke vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab  

§ 3-områder: 

De 4 stk. flyverskjul omfattet af tilladelsen ligger omgivet af igangværende råstofindvinding (se kort 1) og 

indeholder ikke beskyttede naturområder. 

Regionen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i forhold til 

naturbeskyttelse.  

De 3 stk. flyverskjul (se kort 2), der ikke er omfattet af tilladelsen, ligger inden for et §3 beskyttet hede område 

samt et område som er udpeget som værdifuldt landskab, og Vejle Kommune har vurderet at der ikke kan 

gives dispensation. 

På baggrund af Vejle Kommunes høringssvar vil der ikke kunne opnås dispensation til nedlæggelse af det 

beskyttede naturareal under de 3 flyverskjul, se bilag 3. 

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj, støv og trafikbelastning: 

Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår i den gældende tilladelse 

overholdes, ikke vil påvirke væsentligt af miljøet. 

Kulturarv og andre beskyttelser 

Flyverskjulene er fra 2. verdenskrig og af militærhistorisk interesse. De er beliggende i landzone med spredt 

bebyggelse som ikke er omfattet af lokal- eller kommuneplan. 

Ifølge Sønderjysk Miljørådgivning og ansøgningsmaterialet, er flyverskjulene ved en fejl registreret som be-

skyttede sten- og jorddiger jf. svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen. Flyverskjulene er derimod beskyttede efter 

museumslovens § 29 e, stk. 1 og 2 jf. bilag til loven kap. 1, nr. 5 (Forsvarsanlæg). 
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 Slots- og Kulturstyrelsen har haft det lokale tilsynsmuseum, Sydvestjyske Museer, ude for at besigtige flyver-

skjulene i forbindelse med fredningsvurderingen. Museet har meddelt, at flyverskjulene allerede er kraftigt 

beskadiget af råstofindvindingen, ligesom andre af flyverskjulene er undermineret i forbindelse med arbejdet 

på stedet. Flere af flyverskjulene er derfor allerede væk, mens andre er så kraftigt påvirket/ødelagt, at Slots- 

og Kulturstyrelsen ikke finder anledning til at færdiggøre fredningsarbejdet for de pågældende flyverskjul. 

Efter besigtigelsen er det Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at de pågældende flyverskjul ikke skal opfattes 

som fredede fortidsminder. Da nedlæggelsen af flyverskjulene allerede er sket, og da dette er sket for læn-

gere tid siden, inden korrigeringen af den fejlagtige registrering som diger, er det Slots- og Kulturstyrelsens 

vurdering, at det ikke kræver en dispensation fra dem til at udnytte det pågældende areal i forbindelse med 

råstofindvindingen. 

På baggrund af høringssvaret fra Slots- og Kulturstyrelsen, som er ansvarlig myndighed vedr. flyverskjulene, 

vurderer regionen, at råstofferne under de 4 stk. flyverskjul (se kort 1) kan udnyttes i forbindelse med råstof 

indvinding. 

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

Den godkendte efterbehandlingsplan i den gældende tilladelse af 27. april 2016 er stadig gældende med den 

undtagelse, at på området omkring flyverskjulene, skal overfladen reetableres i sammenhæng med det om-

kringlige terræn i forbindelse med efterbehandling af grusgraven.  

Regionen vurderer, at ændringen i grave- og efterbehandlingsplanen er beskeden og i god sammenhæng 

med den eksisterende efterbehandlingsplan. 

Regionens samlede vurdering  

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

og tillægget til tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for men-

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

mæssige interesser, der gælder for området. 

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

råstofindvinding.  
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8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

 

8.1 Klagevejledning 

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

gørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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, landsdæk-

kende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.  

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. Virksomhe-

der og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 6. november 2020 kl. 

23.59. 

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Tillægget til 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. 

 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/


18 
 

8.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

 
Miljøministeren: mst@mst.dk 
Vejle Kommune: chhha@vejle.dk, post@vejle.dk, anndh@vejle.dk 
Vejle Museerne: museerne@vejle.dk, ANHOR@vejle.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk: aka@slks.dk, lbc@slks.dk 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: fes@mil.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 

Parter 

 
Sønderjysk Miljørådgivning: kdc@sjmr.dk  
Eigil Jensen og Søn A/S, kj@eigiljensen.dk  
Erhvervspark Vandel: ol@bregentved.dk 

Foreninger og organisationer (klageberettigede) 

 
Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, vejle@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, cb@dof-sydostjylland.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds, trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

 

 

  

mailto:myndighed@skat.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:chhha@vejle.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:nbu_jyl@botaniskforening.dk
mailto:kj@eigiljensen.dk
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9 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort 

2. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema 

3. Vejle Kommunens afgørelse 

4. Tilladelse af 27. april 2016 
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Bilag 1 Oversigtskort 

 

 

Oversigt kort 1: Det 307 ha store graveområde 630-3 Vandel (Hofmansfeld) udlagt i Region Syddanmarks RP 2016 
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Oversigt kort 2: Aktiv grusgrav på matr. nr. 2v og 7 stk. fejl registrerede flyverskjul som beskyttede sten- og jorddiger 
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Bilag 2 VVM-screening 
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Klima og Ressorucer 
Kontaktperson: Azad Besso 
E-mail: azad.besso@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 23307200 
Den 10. september 2020 
Journalnr.: 15/32436 

 

Afgørelse om at ansøgning om ændring af vilkår i gældende rå-

stoftilladelse på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kom-

mune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
 
Region Syddanmark har den 3. april 2020 modtaget en ansøgning om ophævelse af forbud mod fjernelse af 
7 stk. flyverskjul i forbindelse med indvinding af råstoffer på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kom-
mune, idet ansøgeren ønsker, at udnytte råstofferne under flyverskjulene. 
 
Eigil Jensen A/S har en råstoftilladelse til indvinding af 600.000 mᶟ sand, grus og sten over grundvandsspejlet 

på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. Tilladelsen er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 

stk. 1 og gældende til den 1. juli 2026. 

Afgørelse 

Det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 13a. Region Syddanmark har derfor gennemført 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 under forudsætning af, at der meddeles afslag til 
indvinding af råstoffer under de 3 vestlige flyverskjul pga.: 
 

- De 3 flyverskjul ligger inden for §3 beskyttet hede, og kommunen har vurderet at der ikke kan gives 
dispensation. 

 
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 ejen-
dom. 
Afgørelsen er meddelt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 1. 

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

relse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 
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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. Anlæggets karakteristika: 

Sønderjysk Miljørådgivning har på vegne af Eigil Jensen A/S ansøgt om ophævelse af forbud mod fjernelse af 

7 stk. flyverskjul i forbindelse med indvinding af råstoffer på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kom-

mune, idet indvinderen ønsker, at udnytte råstofferne under flyverskjulene.  

Flyverskjulene (3 østlige flyverskjul + 4 vestlige flyverskjul) ligger med samlet areal ca. 3 ha inden for en aktiv 

grusgrav på 119,5 ha på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune, se kort bilag 1. 

Arealet er beliggende i det 307 ha store graveområde 630-3 Vandel (Hofmansfeld) udlagt i Region Syddan-

marks Råstofplan 2016. Der er udført en VVM-redegørelse for råstofgravning i området i 2004. 

Ifølge Sønderjysk Miljørådgivning og ansøgningsmateriale, er flyverskjulene ved en fejl registreret som be-

skyttede sten- og jorddiger jf. svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen. Flyverskjulene er derimod beskyttede efter 

museumslovens § 29 e, stk. 1 og 2 jf. bilag til loven kap. 1, nr. 5 (Forsvarsanlæg). 

Ifølge høringssvaret fra Slots- og Kulturstyrelsen, ’’at flyverskjulene allerede er kraftigt beskadiget af råstof-

indvindingen, ligesom andre af flyverskjulene er undermineret i forbindelse med arbejdet på stedet. Flere af 

flyverskjulene er derfor allerede væk, mens andre er så kraftigt påvirket/ødelagt, at vi ikke finder anledning 

til at færdiggøre fredningsarbejdet for de pågældende flyverskjul. Efter besigtigelsen er det vores opfattelse, 

at de pågældende flyverskjul ikke skal opfattes som fredede fortidsminder. Da nedlæggelsen af flyverskjulene 

allerede er sket, og da dette er sket for længere tid siden inden korrigeringen af den fejlagtige registrering 

som diger, er det vores vurdering, at det ikke kræver en dispensation fra os til at udnytte det pågældende 

areal i forbindelse med råstofindvindingen.’’ 

2. Projektets placering: 

 

Flyverskjulene er fra 2. verdenskrig af militærhistorisk interesse, beliggende i landzone med spredt bebyg-

gelse som ikke er omfattet af lokal- eller kommuneplan. 

Flyverskjulene ligger inden for Indvindingsområdet som ligger 1300 meter fra Habitatområde Randbøl Hede 

og klitter i Frederikshåb Plantage. Vejle Kommune har udpeget et område i Frederikshåb Plantage som stil-

leområde efter der i 2004 er lavet en VVM redegørelse. På denne baggrund er der udført en beregning af 
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støjpåvirkningen, der tager udgangspunkt i de maskiner der anvendes i dag. Beregningerne viser, at støjbi-

draget fra grusgraven overholder støjgrænseværdierne for stilleområdet Randbøl Hede, dog undtaget kor-

tere perioder i forbindelse med afrømning af overjord og efterbehandling i den sydligste del af matrikel 2v 

Daldover By, Randbøl. Samlet set vurderes det ikke sandsynligt, at indvindingen med de givne vilkår i den 

gældende tilladelse, vil have en uacceptabel påvirkning af den nærmeste sårbare natur. 

- Vedr. de 3 vestlige flyverskjul (indenfor §3 beskyttet hede, se kort bilag 2): 
 

De 3 vestlige flyverskjul er beliggende inden for et område som er udpeget som værdifuldt landskab. 

Ud over det, ligger de 3 vestlige flyverskjul på et kortlagte areal efter jordforureningsloven. Begrundelsen for 

kortlægningen er, at der har været en flyvestation siden 2. verdenskrig og frem til år 2000. Det er Forsvarets 

Bygningstjeneste, som i sin tid har udpeget alle de områder (ca. 100), hvor der er foregået aktiviteter, som 

kan have givet anledning til forurening. Området er ikke medtaget i det aktive graveområde i gældende tilla-

delse. 

Ifølge Vejle Kommune, ligger 3 vestlige flyverskjul inden for et areal, som er registreret som beskyttet hede 

jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen er heden er uafhængig af flyverskjulene beskyttelsesstatus, se 

kort bilag 2. 

’’Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, og der kan kun meddeles dispensation i særlige til-

fælde. Kommunen har senest besigtiget arealet i 2013, og der blev der blandt andet registreret følgende ka-

rakteristiske arter: hedelyng, lyng-snerre, engelsk visse, spids spydmos, liden klokke, sand-star, hulbladet fedt-

mos og bølget bunke. Naturtilstanden blev vurderet til III på en skala fra I-V, hvor I er højst. 

Det pågældende hedeareal er på 1,6 ha. Arealet har hedesignatur på de lave målebordsblade, og det kan 

erkendes som hede på luftfoto fra 1954. Det er altså et naturareal med lang kontinuitet. 

Vejle kommune vurderer, at der ikke kan meddeles dispensation til at fjerne heden for at indvinde råstoffer 

under hedearealet, hvilket er i tråd med tidligere afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.’’ 

Der ligger også en rundhøj umiddelbart syd for de vestlige flyverskjul, 100 meter beskyttelses areal overlap-

per den sydlige hjørne af §3 beskyttede hede. 

På baggrund af Vejle Kommunes høringssvar vil der ikke kunne opnås dispensation til nedlæggelse af det 

beskyttede naturareal under de 3 vestlige flyverskjul. Screeningen er således foretaget under forudsætning 

af, at der ikke foretages råstofindvinding under de 3 vestlige flyverskjul. 

- Vedr. de andre flyverskjul: 
 

En del af de andre flyverskjul ligger inden for OD område og vandindvindingsoplandet til Randbøldal Vand-

værk.  
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Nærmeste vandboringer DGU 115.1167 til drikkevand formål ligger 100 m mod øst, DGU 115.1633 og DGU 

115.1680 til industri/procesvand formål ligger 200 meter mod vest. 

Indvindingen vil ske over grundvandsspejlet og der vurderes at projektet vil ikke udgøre en hindring for frem-

tidig anvendelse af områdets grundvand. 

Vedr. æstetiske landskabstræk, der i forbindelse med råstofindvindingen etableres ingen permanente byg-

ninger eller anlæg indenfor de værdifulde landskaber. Ved efterbehandlingen tages hensyn til, at graveom-

rådets afgrænsning danner overgangen til værdifuldt landskab. Det vurderes således, at råstofindvindingen 

ikke vil få væsentlig betydning for det værdifulde landskab. 

Udtalelse fra VejleMuseerne: 

’’Det er VejleMuseernes opfattelse, at den kulturmiljøudpegning af området med flyverskjulene, som Vejle 

Amt i sin tid stod bag og som nu er en del af Vejle Kommunes kommuneplan, stadig bør beskytte flyverskju-

lene mod fuldstændig destruktion, selv om Slots- og Kulturstyrelsen ikke finder dem fredningsværdige som 

fortidsminder. 

Som kulturminder rummer flyverskjulene stor fortælleværdi omkring områdets lange historie som militær 

flyvestation oprettet af det tyske Luftwaffe under Anden Verdenskrig og efterfølgende overtaget af det dan-

ske flyvevåben’’. 

Regionen har vurderet på baggrund af høringssvaret fra Slots- og Kulturstyrelsen, at råstofferne under de 4 

vestlige flyverskjul bør udnyttes da flyverskjulene allerede er kraftigt beskadiget af råstofindvindingen og 

flere af flyverskjulene derfor allerede er væk, mens andre er så kraftigt påvirket/ødelagt, at Slots- og Kultur-

styrelsen ikke freder dem. Der kræves således ikke en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udnytte 

det pågældende areal i forbindelse med råstofindvindingen. 

På denne baggrund vurderer Region Syddanmark, at den miljømæssige påvirkning ved fjernelsen af de 4 fly-

verskjul ikke er væsentlig. 

 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning: 

 

Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type af projekter, og som 

kan beskrives. Derudover er påvirkningerne til at håndtere ved indpasning af afværgeforanstaltninger i for-

bindelse med fastsættelse af vilkår i en tilladelse til råstofindvinding, heri fastsættes der vilkår til støj og støv 

mm. Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. 

De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner dele af landskabet. Efter endt ind-

vinding skal der foretages en efterbehandling af projektarealet til natur og landbrug. 
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Påvirkningerne forventes ikke enkeltvist eller samlet i forhold til nærværende ansøgning at være væsentlige 

under forudsætning af, at der meddeles afslag til indvinding af råstoffer under de 3 vestlige flyverskjul.  

Regionen vurderer samlet set, at anlæggets karakteristika, placering eller den potentielle miljøvurdering i sig 

selv eller i kumulation med såvel udnyttede som uudnyttede råstoftilladelser eller vedtagne planer ikke har 

nogen væsentlig negativ effekt på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i for-

bindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom. 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens2 § 19.  

Høringen forløb i perioden 12-08-2020 til 09-09-2020 og har været sendt i høring til følgende: 

Vejle Kommune 
Vejle Museum 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Billund lufthavn: 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
Sønderjysk Miljørådgivning 
Eigil Jensen og Søn A/S 
Erhvervspark Vandel 

Regionen har modtaget følgende høringssvar: 

Fra Høringssvar Regionens bemærkninger 

VejleMuseerne VejleMuseerne fastholder den tidligere udtalelse med 

den lille tilføjelse, at der er forskel på de forskellige ty-

per flyverskjul. De små, som er beliggende på beskyt-

tede hede er beregnet for rekognosceringsfly, mens de 

tre store mod øst, som en påtænkt tilladelse kan fjer-

nes, er beregnet for bombefly. VejleMuseerne finder 

det meget glædeligt, at de tre små flyverskjul kan sik-

res via beliggenhed i beskyttet hede. De små flyverskjul 

for rekognosceringsfly og jagerfly er de mest alminde-

lige ved den tidligere Flyvestation Vandel, mens den 

store type for bombefly er mindre almindelig. 

Tidligere udtalelse: 

Regionen henviser til hø-

ringssvaret fra Vejle Kom-

mune: 

’’ På baggrund af Slots- og 

Kulturstyrelsens udtalelse, 

går kommunen ud fra, at 

Slots- og Kulturstyrelsen vil 

få tilrettet digeregistrerin-

gen af flyverskjulene. Kom-

munen har derfor ingen be-

mærkninger om råstofgrav-

ning under de østlige flyver-

skjul.,, 

                                                           
2 Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer. 
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Det er VejleMuseernes opfattelse, at den kulturmiljø-

udpegning af området med flyverskjulene, som Vejle 

Amt i sin tid stod bag og som nu er en del af Vejle Kom-

munes kommuneplan, stadig bør beskytte flyverskju-

lene mod fuldstændig destruktion, selv om Slots- og 

Kulturstyrelsen ikke finder dem fredningsværdige som 

fortidsminder. 

Som kulturminder rummer flyverskjulene stor fortælle-

værdi omkring områdets lange historie som militær 

flyvestation oprettet af det tyske Luftwaffe under An-

den Verdenskrig og efterfølgende overtaget af det 

danske flyvevåben. 

Billund Lufthavn Vi har ingen bemærkninger til nedenstående og ved-

lagte ændringer. 

 

 

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 varetagelsen 

af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer 

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. Virksomhe-

der og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 8. oktober 2020 kl. 

23.59. 

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

https://naevneneshus.dk/
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Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af 

denne afgørelse. 

Øvrigt 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Azad Besso 
Geolog 
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Bilag 1 - Oversigtskort  
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Bilag 2 – Oversigtskort 
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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 
Kriterier iht. bilag 6 i lovbek. 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 03-03-2020. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger 

indkommet ved høring af berørte myndigheder inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Dan-

marks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne. 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen 

Sønderjysk Miljørådgivning søger på vegne af Eigil Jensen A/S om ophævelse af forbud mod fjernelse af 7 
stk. flyverskjul i forbindelse med indvinding af råstoffer på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kom-
mune, idet ansøgeren ønsker, at udnytte råstofferne under flyverskjulene. 
 
Eigil Jensen A/S har en råstoftilladelse til indvinding af 600.000 mᶟ sand, grus og sten over grundvandsspej-
let på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. Tilladelsen er meddelt i henhold til råstoflovens 
§ 7 stk. 1 og gældende til den 1. juli 2026. 

 
Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer 

Eigiljensen A/S, Kim Jensen, Stilbjergvej 2a, 7190 Billund, mai: kj@eigiljensen.dk, mobil:22246460/kontor: 
75331024. 

Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer 

Eigiljensen A/S, Kim Jensen, Stilbjergvej 2a, 7190 Billund, mai: kj@eigiljensen.dk, mobil:22246460/kontor: 
75331024. 
Sønderjysk Miljørådgivning, c/o Knud Damgaard Christensen, Søndertoften 29, Jejsing, 6270 Tønder, mail: 
kdc@sjmr.dk, tlf. 28 77 72 69 

Projektets placering og arealbehov i ha 

7 flyverskjul (3 østlige flyverskjul + 4 vestlige flyverskjul), samlet areal ca. 3 ha på matr. nr. 2v, Daldover By, Randbøl i 
Vejle Kommune. 
Der er aktiv indvinding af råstoffer på 119,5 ha af matr. nr. 2v (gældende tilladelse, sagsnr. 15/32436), ansøgningen 

drejer sig om  ophævelse af forbud mod fjernelse af 7 stk. flyverskjul, se kort 1. 

mailto:kj@eigiljensen.dk
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Oversigtskort 

 
Ops: 
Ifølge Sønderjysk Miljørådgivning og ansøgnings materiale, er flyverskjulene ved en fejl registreret som be-
skyttede sten- og jorddiger jf. svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen. Flyverskjulene er derimod beskyttede 
efter museumslovens § 29 e, stk. 1 og 2 jf. bilag til loven kap. 1, nr. 5 (Forsvarsanlæg). 
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Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og drifts-
fasen 

Der er ikke behov for tilførsel af råstoffer. 

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og 
driftsfasen 

Der vuderes, at der er ikke væsentlige ændringer i forbindelse med gældende tilladelse på matr. nr. 2v da råstofferene 
under de 7 flyverskjul er beskedne i sammenlignet med mængden af indvundte råstoffer på 119,5 ha. 

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

Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- 
og driftsfasen 

Kriterium Ja 
Bør un-
dersø-
ges 

Nej Bemærkninger  

Er der andre ejere end bygherre? X   
Lodsejer: Erhvervspark Vandel, Nordre ringvej 9, DK-7184 Vandel v/ Direktør Ole-
Steen Lyse, telefon 5630 3116 mobil 2511 8879 mail: ol@bregentved.dk 

Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold) 

  X 

Arealet er beliggende i det 307 ha store graveområde 630-3 Vandel (Hofmans-
feld) udlagt i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Der er udarbejdet en VVM-
redegørelse for råstofgravning i området i 2004. Aktiviteterne i området er øget 
siden 2004, men sammenholdt med nye og bedre tilkørselsforhold, vurderes der 
ikke at være kumulative effekter af det ansøgte projekt og andre aktiviteter i om-
rådet sammenlignet med forholdene i 2004. 

Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapa-
citet 

  X 

Der vuderes, at der er ikke væsentlige ændringer vedr. vandforsyningskapacitet i 
forbindelse med gældende tilladelse da rostofferene under de 7 flyverskjul er be-
skedne i sammenlignet med mængden af indvundte råstoffer på 119,5 ha. 

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestå-
ende ordninger? 

  X 
Der fortsættes med gældende ordninger i gældende tilladelse til indvinding af rå-
stoffer.. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?   X 

Indvindingen af råstoffer under flyveskjulene er inden for området hvor tidligere 
blev vurderet (VVM-redegørelse fra 2004) og fastsat vilkår i den forbindelse i den 
gældende tilladelse til indvinding af råstoffer. 
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Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?   X 

Vil anlægget give anledning til støvgener?   X 

Vil anlægget give anledning til lugtgener?   X  

Vil anlægget give anledning til lysgener?   X 

Indvindingen af råstoffer under flyveskjulene er inden for området hvor tidligere 
blev vurderet (VVM-redegørelse fra 2004) og fastsat vilkår i den forbindelse i den 
gældende tilladelse til indvinding af råstoffer. 

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

Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?   X 

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og 
overfladevand)? 

X   

Vedr. de vestlige flyverskjul (se kort 2) 
 
Indenfor råstofgravens område, ligger de vestlige flyverskjul (3 af dem) på et 
kortlagte areal efter jordforureningsloven. Begrundelsen for kortlægningen er, at 
der har været en flyvestation siden 2. verdenskrig og frem til år 2000. Det er For-
svarets Bygningstjeneste, som i sin tid har udpeget alle de områder (ca. 100), 
hvor der er foregået aktiviteter, som kan have givet anledning til forurening. 
 
På samme areal er der §3 beskyttet hede. Området er sammenfaldende med 
ovennævnte kortlagte areal, og er ligeledes ikke med i det aktive graveområde. 
 
Risikoen vil udgøre i forbindelse med indvinding af råstoffer og nedsivning af va-
skevand. 
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kort 2: V1- kortlagt og §3 beskyttet hede 
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Projektets placering 

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanven-
delse? 

X   
Flyverskjulene kan ikke erstattes efter fjernelse da de er fra 2. verdenskrig af mili-
tærhistorisk interesse. 

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for om-
rådet? 

  X Området er ikke omfattet af en lokalplan. 

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?   X Området er ikke omfattet af en kommuneplan. 

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af nabo-
arealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokal-
planer? 

  X  

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-
dets råstoffer? 

X   

Ansøgningen drejer sig om indvinding af områdets råstoffer, det forventes at der 
bliver gravet til bunden af råstofressourcen, under forudsætning af at skrænt-
hældningerne kan overholdes. 

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-
dets grundvand? 

  X 

En del af flyverskjulene ligger inden for OD område og vandindvindingsoplande af 
Randbøldal Vandværk. 
 
Nærmeste vandboringer DGU 115.1167 til drikkevand formål ligger 100 m mod 
øst, DGU 115.1633 og DGU 115.1680 til  industri/procesvand formål ligger 200 
meter mod vest. 
 
Indvindingen vil ske over grundvandsspejlet og det vurderes at projektet vil ikke 
udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. 
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Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder? X   

Jf. høringssvar fra Vejle Kommune: 
’’De vestlige flyverskjul ligger inden for et areal, der er registreret som be-
skyttet hede jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen er heden er uaf-
hængig af flyverskjulene beskyttelsesstatus. Den beskyttede hede er mar-
keret med lilla skravering på kortet nedenfor. 

 
Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, og der kan kun 
meddeles dispensation i 
særlige tilfælde. Kommunen har senest besigtiget arealet i 2013, og der 
blev der blandt andet registreret følgende karakteristiske arter: hedelyng, 
lyng-snerre, engelsk visse, spids spydmos, liden klokke, sand-star, hulbla-
det fedtmos og bølget bunke. Naturtilstanden blev vurderet til III på en 
skala fra I-V, hvor I er højst. 



 
Sagsbehandler: Azad Besso 
E-mail: azad.besso@rsyd.dk 
Dato: 10. september 2020 
Journal nr.: 15/32436 

8 
 

Det pågældende hedeareal er 1,6 ha. Arealet har hedesignatur på de lave 
målebordsblade, og det kan erkendes som hede på luftfoto fra 1954. Det 
er altså et naturareal med lang kontinuitet. 
Det er kommunens vurdering, at der ikke kan meddeles dispensation til at 
fjerne heden for at indvinde råstoffer under hedearealet, hvilket er i tråd 
med tidligere afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.’’ 

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   X  

Forudsætter projektet rydning af skov?   X 

Der er en planlgt erstatningsskov som skal tilplantes i forbindelse med ef-
terbehandlingen efter endt råstof indvinding. 
 
Området ligger indenfor skovbyggelinje for en fredede skov mod øst. 
Der vurderes, at der ikke vil blive påvirket, da der ikke vil blive opført byg-
ninger i forbindelse med indvinding af råstoffer. 
Flyverskjulene ligger indenfor et område, hvor tidligere blev vurderet i fo-
bindelse med udarbejdelse de gældende tilladelser. 

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af re-
servater eller naturparker? 

  X 

Der er ingen kendte planer i forhold til reservater eller naturparker. Efter 
endt indvinding og reetablering vil projektet ikke udgøre en hindring for 
etableringen af reservater eller naturparker. 

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?   X  

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-
der nationalt? 

X   

Ifølge Sønderjysk Miljørådgivning og ansøgningsmaterialet, er flyverskju-
lene ved en fejl registreret som beskyttede sten- og jorddiger jf. svaret 
fra Slots- og Kulturstyrelsen. Flyverskjulene er derimod beskyttede efter 
museumslovens § 29 e, stk. 1 og 2 jf. bilag til loven kap. 1, nr. 5 (Forsvars-
anlæg). 
 
Jf. høringssvar fra Slots- og Kulturstyrelsen, ’’at flyverskjulene allerede er 
kraftigt beskadiget af råstofindvindingen, ligesom andre af flyverskjulene er 
undermineret i forbindelse med arbejdet på stedet. Flere af flyverskjulene 
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er derfor allerede væk, mens andre er så kraftigt påvirket/ødelagt, at vi ikke 
finder anledning til at færdiggøre fredningsarbejdet for de pågældende fly-
verskjul. Efter besigtigelsen er det vores opfattelse, at de pågældende fly-
verskjul ikke skal opfattes som fredede fortidsminder. Da nedlæggelsen af 
flyverskjulene allerede er sket, og da dette er sket for længere tid siden in-
den korrigeringen af den fejlagtige registrering som diger, er det vores vur-
dering, at det ikke kræver en dispensation fra os til at udnytte det pågæl-
dende areal i forbindelse med råstofindvindingen.’’ 

 
De vestlige flyverskjul (3 af dem) ligger inden for et areal, der er registre-
ret som beskyttet hede jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Fjernelse af fly-
versjul vil ødelægge heden i forbindelse med indvinding af råstofferne 
under dem (henvises til høringssvaret fra kommunen i den forbindelse). 

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-
der internationalt (Natura 2000)? 

  X 

Flyverskjulene ligger inden for Indvindingsområdet som ligger 1300 me-
ter fra Habitatområde Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage. 
Vejle Kommune har udpeget et område i Frederikshåb Plantage som 
stilleområde efter der i 2004 er lavet en VVM redegørelse. På denne bag-
grund er der udført en beregning af støjpåvirkning, der tager udgangs-
punkt i de maskiner der anvendes i dag. Beregningerne viser, at støjbidra-
get fra grusgraven overholder støjgrænseværdierne for stilleområdet 
Randbøl Hede, dog undtaget kortere perioder i forbindelse med afrøm-
ning af overjord og efterbehandling i den sydligste del af matrikel 2v Dal-
dover By, Randbøl. Samlet set vurderes det ikke sandsynligt, at indvindin-
gen med de givne vilkår i den gældende tilladelse, vil have en uaccepta-
bel påvirkning af den nærmeste sårbare natur. 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? X   

I den § 3 beskyttede hede på det tidligere Vandel Flyveplads er der kend-
skab til forekomst af bilag IV-arten Markfirben. Andre bilag IV-arter ken-
des ikke fra området. 

Forventes området at rumme danske rødlistearter?   X  
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Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for overfladevand allerede er overskredet? 

  X 
Projektet vurderes ikke at kunne påvirke overfladevand, da hovedparten 
af vandet genbruges i forbindelse med grusvask. 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for grundvand allerede er overskredet? 

  X  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for naturområder allerede er overskredet? 

  X Projektet vurderes ikke at kunne påvirke omkringliggende naturarealet,  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet? 

  X 
På grund af afstanden til Vandel by vurderes det ikke sandsynligt at Van-
del By vil kunne blive påvirket i forbindelse med projektet. 

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?   X Området ligger i landzone med spredt bebyggelse. 

Kan projektet påvirke historiske landskabstræk? X   

Flyverskjulene kan ikke erstattes efter fjernelse da de er fra 2. verdens-
krig af militærhistorisk interesse. 
 
Udtallelse fra VejleMuseerne: 
 
’’Det er VejleMuseernes opfattelse, at den kulturmiljøudpegning af områ-
det med flyverskjulene, som Vejle Amt i sin tid stod bag og som nu er en 
del af Vejle Kommunes kommuneplan, stadig bør beskytte flyverskjulene 
mod fuldstændig destruktion, selv om Slots- og Kulturstyrelsen ikke fin-
der dem fredningsværdige som fortidsminder. 
Som kulturminder rummer flyverskjulene stor fortælleværdi omkring om-
rådets lange historie som militær flyvestation oprettet af det tyske Luft-
waffe under Anden Verdenskrig og efterfølgende overtaget af det danske 
flyvevåben’’. 
 

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk? X   
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Regionen har vurderet på baggrund af høringssvaret fra Slots- og Kultur-
styrelsen, at råstofferne under de 4 vestlige flyverskjul bør udnyttes da fly-
verskjulene allerede er kraftigt beskadiget af råstofindvindingen og flere 
af flyverskjulene derfor allerede er væk, mens andre er så kraftigt påvir-
ket/ødelagt, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke freder dem. Der kræves såle-
des ikke en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udnytte det på-
gældende areal i forbindelse med råstofindvindingen. 
På denne baggrund vurderer Region Syddanmark, at den miljømæssige 
påvirkning ved fjernelsen af de 4 flyverskjul ikke er væsentlig. 

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?   X 

Der ligger en rundhøj umiddelbart syd for de vestlige flyverskjul, 100 me-
ter beskyttelses areal overlapper den sydlige hjørne af §3 beskyttede 
hede. 
Der er i den gældende tilladelse fastsat generelle bestemmelser til be-
skyttelse af arkæologiske værdier. 
’’I de delområder hvor der er mulighed for at støde på uregistrerede for-
tidsminder, skal der gennemføres en forundersøgelse. Før I tager en ny 
etape i brug skal I kontakte VejleMuseerne. Findes der under indvindingen 
grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, 
skal fundet straks anmeldes til VejleMuseerne Indvindingen skal standses 
i det omfang den berører fortidsmindet. Ved fredede fortidsminder skal 
beskyttelseslinjerne 13 overholdes.’’ 

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?   X 

De vestlige flyverskjul ligger inden for et område som er udpeget som 
værdifuldt landskab. 
 
Vedr. de østlige flyverskjul: 
I forbindelse med råstofindvindingen etableres ingen permanente byg-
ninger eller anlæg indenfor de værdifulde landskaber. Ved efterbehand-
lingen tages hensyn til, at graveområdets afgrænsning danner overgan-
gen til værdifuldt landskab. Det vurderes således, at råstofindvindingen 
ikke vil få væsentlig betydning for det værdifulde landskab. 
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Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?   X 
Generelt er geologien indenfor graveområdet enkel og består hovedsage-
ligt af sand-/grusaflejringer. 

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal 
Det samlede indvindingsområdet har et areal på ca. 3 ha. Den geografiske påvirkning er meget lokal og for-
ventes ikke at have en større udbredelse end selve indvindngsområdet. 

Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen Der er ikke yderligere påvirkninger end hvad det blev vurderet i den gældende tilladelse på matr. nr. 2v. 

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den for-
ventede miljøpåvirkning? 

X   De vestlige flyverskjul (se kort 1) ligger inden for §3 beskyttet hede. 

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis? X   

Vedr. de vestlige flyverskjul (se kort 2) 
 
Indenfor råstofgravens område, ligger de vestlige flyverskjul på et kortlagte areal 
efter jordforureningsloven. Området er ikke medtaget i det aktive graveområde i 
gældende tilladelse. 
 
På samme areal er der §3 beskyttet hede. Området er sammenfaldende med 
ovennævnte kortlagte areal, og er ligeledes ikke med i det aktive graveområde. 
 
Risikoen udgøre i forbindelse med indvinding af råstoffer og nedsivning af vaske 
vand. 
 
Fjernelse af flyverskjul vil ødelægge §3 beskyttede hede. 
De vestlige flyverskjul ligger inden for et område som er udpeget som værdifuldt 
landskab. 
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Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?   X 

Under forudsætning at der meddeles afslag til indvinding af råstoffer under de 3 

vestlige flyverskjul, forventes der ikke, at miljøpåvirkningerne vil være væ-
sentlige samlet. 

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?   X 
Området ligger i Vejle Kommune og der vil ikke være påvirkning, som 
rækker ud over kommunegrænsen. 

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?   X Ikke relevant 

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks   X 

Den samlede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være kompleks. Det 
konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige 
ved den type af projekter, og som kan beskrives. 
Derudover er påvirkningerne til at håndtere ved indpasning af afværgeforanstalt-
ninger i forbindelse med fastsættelse af vilkår i en tilladelse til 
råstofindvinding, heri fastsættes der vilkår til støj og støv mm. 

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?   X Miljøpåvirkningen begrænses gennem vilkår i gravetilladelsen. 

Er påvirkningen af miljøet varig? X   

Der vil være en varig påvirkning af landskabet, idet områdets råstoffer bortgra-
ves. Efter indvindingen vil terrænet være sænket med ca. 2 m. Ved efterbehand-
lingen reguleres arealet, så det minder om den eksisterende hedeslette og der 
tilstræbes en ikke for markant overgang til eksisterende terræn. 

Er påvirkningen af miljøet hyppig?   X 

Påvirkning af indvinding af råstoffer under flyverskjul vurderes ikke som hyppig 
da råstofferene under flyverskjulene er beskedende i sammenlignet med mæng-
den af indvundte råstoffer på 119,5 ha. 
Men påvirkning af indvinding af råstoffer på de 119,5 ha kan vurderes som hyp-
pig da det tager længere tid. 

Er påvirkningen af miljøet irreversibel? X   

Ved efterbehandling føres området tilbage som natur og landbrug. 
Indvindingen af råstoffer vil ændre landskabet, idet der muligvis ikke 
sker en genskabelse af det oprindelige landskab. 

Er der andre kumulative forhold?   X 
Indvinding af råstoffer under flyverskjul vil være en del af den gældende 
tilladels. 
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Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne? X   

Alle påvirkninger fra råstofindvinding er kendte og der vil blive stillet vil-
kår for at begrænse påvirkningerne udenfor indvindingsområdet. Det er 
formålet med råstofloven, at råstofferne skal indvindes i udlagte grave-
områder. Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at begrænse ind-
virkningerne på landskabet. Men det er muligt at stille relevante vilkår 
for efterbehandlingen, således at landskabet efterfølgende kan bruges til 
det ønskede formål. 

 

Konklusion 

Kriterium Ja Nej Bemærkninger  

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det an-
søgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport? 

 X 

Resultatet af screeningen giver ikke anledning til at antage, at det an-
søgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal ud-
arbejdes en miljøkonsekvensrapport, det er under forudsætning at der 
meddeles afslag for indvinding af råstoffer under de vestlige flyverskjul pga.: 

-  3 flyverskjul ligger inden for §3 beskyttede hede, og kommunen har 
vurderet at der ikke kan gives dispensation. 
 

Vedr. østlige flyverskjul: 
 
Råstofindvindingen etableres på ca. 1,4 ha i landzone. Indvindingen vil ikke med-
føre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller 
fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. 
 
De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner dele af 
landskabet. Efter endt indvinding skal der foretages en reetablering af arealet til 
skov, landbrug og naturområder. Den landskabelige påvirkning såvel under som 
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efter råstofindvinding forventes hverken enkeltvist eller kumulativt at påvirke 
landskabet væsentligt. Der vil være støj fra råstofindvindingen i dagtimerne. Støj-
påvirkningen vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de 
nærmeste boliger i åbent land, og vil i øvrigt blive reguleret gennem indvindings-
tilladelsen. Påvirkningerne forventes ikke enkeltvist i forhold til nærværende an-
søgning at være væsentlige. Det er regionens vurdering, at resultatet af screenin-
gen af det ansøgte projekt ikke giver anledning til at antage at der skal udarbej-
des en miljøkonsekvensrapport, da projektet hverken i sig selv eller i kumulation 
med andre projekter eller vedtagne planer, antages at få nogen væsentlig påvirk-
ning af miljøet. 

 
 
 
Dato: 12-08-2020  Sagsbehandler: Azad Besso 
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Bilag 3 Vejle Kommunens afgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Sønderjysk Miljørådgivning 
Att.: Knud Damgaard Christensen kdc@sjmr.dk 
Søndertoften 29 
6270 Tønder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afslag på ansøgning om dispensation til at grave råstoffer i be-
skyttet hede 
 
Du har på vegne af Eigil Jensen A/S den 3. april 2020 søgt om dispensation 
til at grave råstoffer i et område, der er registreret som beskyttet hede. Area-
let ligger på ejendommen 2v Daldover By, Randbøl beliggende på adressen 
Sønder Ringvej 3, 7184 Vandel, som er ejet af Flyveplads Vandel ApS. 
 
Kommunens afgørelse 
Der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til at grave råstoffer i be-
skyttet hede efter § 65, stk. 2, jfr. § 3, stk. 2, nr. 1 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Hvis du er i tvivl om noget i denne afgørelse, er du velkommen til at ringe 
hertil. 
 
Sagsfremstilling 
Du har på vegne af Eigil Jensen A/S den 3. april 2020 søgt om dispensation 
til at grave råstoffer i et område, der er registreret som beskyttet hede. Area-
let ligger på ejendommen 2v Daldover By, Randbøl beliggende på adressen 
Sønder Ringvej 3, 7184 Vandel, som er ejet af Flyveplads Vandel ApS. 
 
I har sendt ansøgningen i forbindelse med, at I har ønsket om ophævelse af 
beskyttelsen af en række flyverskjul i område.  
 
I oplyser, at udnyttelsen af råstoffer ifølge råstoflovens1 § 1 og § 3 skal ske 
efter en bæredygtig udvikling, herunder en sikring af råstofressourcernes ud-
nyttelse samtidig med at råstofforsyningen sikres på længere sigt. 
 
Udnyttelsen af råstofferne skal ske under hensyn til andre interesser herun-
der arkæologiske interesser. 
 
I skriver, at ved at beskytte flyverskjulene vil råstoflovens formål om en op-
timal udnyttelse af råstofferne ikke blive efterlevet, og at råstofferne bør ud-
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nyttes optimalt, da der er mangel på råstoffer og beskyttelsen af flyverskjulene bør ikke være en 
hindring for samfundets behov for råstoffer. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har været kontaktet i sagen og de har svaret, at flyverskjulene allerede i 
dag er så påvirkede af råstofgravningen, at de ikke vil rejse en museal fredning på dem.  
 
Tre af flyverskjulene ligger på et areal, der er registreret som beskyttet hede jf. naturbeskyttelses-
lovens § 3. Den beskyttede hede er markeret med lilla skravering på kortet nedenfor. Da I ønsker 
at grave under flyverskjulene, ønsker I dermed også at grave i et område, der er beskyttet natur. 
 

 
Copyright: Luftfoto COWI, Grundkort GST og Vejle Kommune. 
 
Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, og der kan kun meddeles dispensation i 
særlige tilfælde.  
 
Enhver form for terrænændringer, herunder råstofindvinding kræver dispensation, Dette gælder 
også for indvinding på arealer, hvor der er anmeldt og anerkendt råstofindvindingsrettigheder i 
henhold til § 5, stk. 1-3, i lov om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden og 
på søterritoriet. Se i øvrigt afsnit 5.3 om råstofloven  
 
Det pågældende hedeareal er 1,6 ha. Arealet har hedesignatur på de lave målebordsblade, og det 
kan erkendes som hede på luftfoto fra 1954. Det er altså tale om et naturareal med lang kontinui-
tet, kun afbrudt af etableringen af 3 flyverskjul under den tyske besættelse.   
 
Vejle Kommune har senest besigtiget arealet i 2013, og der blev der blandt andet registreret føl-
gende karakteristiske arter: hedelyng, lyng-snerre, engelsk visse, spids spydmos, liden klokke, 
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sand-star, hulbladet fedtmos og bølget bunke. Naturtilstanden blev vurderet til III på en skala fra 
I-V, hvor I er højst. 
 
Arealet ligger ikke midt i det udlagte graveområde, men er lokaliseret i den nordligste del af gra-
veområde. Graveområdet er ca. 308 ha, og hedearealet udgør således kun 0,5 % af det samlede 
udlagte graveområde og 1,3 % af det aktive graveområde. 
 
I har ikke redegjort for, om der er et aktuelt behov for råstofindvinding på stedet, samt hvorfor 
det er afgørende, at der råstofindvindes på netop det § 3-beskyttede hedeareal.  
 
Bilag IV-arter 
Der er registreret markfirben på nogle af hedearealerne på Vandel Flyveplads. 
  
Natura 2000 
Råstofgravningen ligger meter Natura 2000-område Randbøl Hede og Klitterne i Frederikshåb 
Plantage. Udpegningsgrundlaget er følgende: 
 
2310 Indlandsklitter med lyng og visse 
2320 Indlandsklitter med lyng og revling 
2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 
 
Randbøl Hede er desuden udpeget som fuglebeskyttelsesområde, og følgende arter er på udpeg-
ningsgrundlaget: 

- Trane 
- Tinksmed 
- Hedelærke 
- Rødrygget tornskade 

 
I Frederikshåb Plantage ligger syvårssøerne. Søerne opstår i perioder, hvor grundvandet står 
højt. Størrelsen af søerne er afhængig af, hvor højt grundvandet står det pågældende år.  
 
Der forekommer spredte og usammenhængende lerlag inden for graveområdet. Det kan ikke 
udelukkes at disse lerlag i et vist omfang bidrager til vanddannelsen i søerne. Det er derfor forud-
sat at der ved indvinding ikke sker gennembrydning af lerlag inden for graveområdet. 
 
I VVM’en fra 2003 står, at såfremt man under indvindingen støder på grundvand skal gravear-
bejdet stoppes og bringes til ophør. Med disse forudsætninger vurderedes habitatområdet ikke at 
blive påvirket af råstofindvindingen.  
 
Værdifuldt kulturmiljø 



Side: 4/8 

 - 4 -

Da hedearealet ligger inden for et område, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø i kommu-
neplanen og som er vurderet sårbar over for terrænændringer, har sagen været til udtalelse ved 
Vejle Museerne. Vejle Museerne udtaler følgende: 
 

Det er VejleMuseernes opfattelse, at den kulturmiljøudpegning af området med fly-
verskjulene, som Vejle Amt i sin tid stod bag og som nu er en del af Vejle Kommunes 
kommuneplan, stadig bør beskytte flyverskjulene mod fuldstændig destruktion, selv 
om Slots- og Kulturstyrelsen ikke finder dem fredningsværdige som fortidsminder. 
 
Som kulturminder rummer flyverskjulene stor fortælleværdi omkring områdets lange 
historie som militær flyvestation oprettet af det tyske Luftwaffe under Anden Ver-
denskrig og efterfølgende overtaget af det danske flyvevåben. 

 
Kommunens vurdering 
Bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 kan ikke fortrænges af, at noget tillades eller er 
udtrykkeligt tilladt efter anden lovgivning. Råstofindvinding i et § 3-område kræver således dis-
pensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Dette gælder, uanset om der er tale om erhvervsmæs-
sig råstofindvinding, der kræver tilladelse efter råstofloven, eller prøvetagning eller ikke-er-
hvervsmæssig indvinding (hvad enten disse efter råstofloven kræver anmeldelse til regionsrådet 
eller ej). 
 
Det forhold, at et areal ligger i et udlagt råstofområde, og at der er anmeldte rettigheder, kan i sig 
selv ikke begrunde en dispensation fra forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3, men 
forholdet kan indgå i den samlede vurdering af, hvorvidt dispensation kan gives. 
 
Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstæn-
digheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de be-
skyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de 
pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig in-
teresse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.  
 
En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv til-
strækkelig til at begrunde en dispensation. Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt 
kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelsesmæssige hensyn vur-
deres som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre no-
gen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en dispensation 
ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyt-
telsen i området. 
 
I har ikke søgt om dispensation på vilkår om erstatningsnatur, men etablering af et erstatningsna-
tur kan i sig selv ikke føre til, at der gives en dispensation, som der i øvrigt ikke er grundlag for. 
 
Det er kommunens vurdering, at der ikke kan meddeles dispensation til at fjerne heden for at ind-
vinde råstoffer under hedearealet. Generelt er der de sidste år sket et artstab inden for Erhvervs-
park Vandels område, da der generelt er pres på de beskyttede naturarealer og naturlignende are-
aler inden for erhvervsparken området.  
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Afslaget begrundes med, at den ønskede aktivitet ikke vil være til gavn for flora og fauna, men 
det vil derimod forårsage yderligere forringelser af de eksisterende naturværdier i området. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af: 
 

 adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren); 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører; 
 offentlige myndigheder; 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen; 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttet af natur lands-

dækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø; 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klagebe-
rettigede efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du log-
ger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.  
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klage-
punkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, 
der er indgået i sagens bedømmelse.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.   
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomhe-
ders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på nævnets hjemmeside. 
 
Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
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Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgø-
relsen er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at ret-
te sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget an-
det. 
 
Lovhenvisning 
Naturbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 
 
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper nr. 1067 af 21. august 2018 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anne Drøgemüller Lund 
Biolog 
 
Appen for beskyttet natur 

 

Appen for beskyttet natur giver dig hurtig og nem ad-
gang til den vejledende registrering af § 3-beskyttet na-
tur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, lige præ-
cis der, hvor du er. Appen giver dig også direkte adgang 
til at se besigtigelser, artsfund og øvrige informationer 
om de enkelte § 3-områder, samt arealernes score i Bio-
diversitetskortet og High Nature Value (HNV). Du kan 
også se, hvor der er fredede fortidsminder og beskytte-
de sten- og jorddiger. 

Appen kan findes i din iTunes App Store eller på Goog-
le Play ved at søge på "beskyttet natur" eller "Miljøsty-
relsen" eller ved at følge disse links: 

Download app'en til Android 

Download app'en til Iphone 

 
Kopi til  
 
Eigil Jensen A/S 
Stilbjergvej 2a 
7190 Billund 
 
Flyveplads Vandel ApS 

https://itunes.apple.com/dk/app/3-natur/id1316938157?l=da&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.geoinfo.app0409d1c01dd14381bd9c191a26fa654a
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Koldinghus Alle 1 
4690 Haslev 
 
Region Syddanmark 
Regional udvikling, Klima og Ressourcer 
Att.: Azad.Besso@rsyd.dk og jtv@rsyd.dk 
Damhaven 12 
7100 Vejle 
 
DN Vejle   dnvejle-sager@dn.dk 
Uffe Rømer 
Klokkeager 20 
7120 Vejle Ø 
 
Slots- og Kulturstyrelsen  for@slks.dk  
H. C. Andersens Boulevard 2  
1553 København V 
 
Friluftsrådet   kastanjely@mail.dk  
Rose Henriksen 
Digevej 2 
7323 Give 
 
DOF   vejle@dof.dk 
Vejle 
 
DOF   natur@dof.dk 
Vesterbrogade 140 
1620 København V 
 
VejleMuseerne  museerne@vejle.dk 
Spinderihallerne 
Spinderigade 11e 
7100 Vejle 
 
Sagro   sbp@sagro.dk  
Att: Signe Bundgaard Pedersen 
Majsmarken 1 
7190 Billund 
 
Landboretligt Udvalg  bel@lmo.dk 
Landbrugets Hus 
Erhvervsbyvej 13 
8700 Horsens 
 
Landboretligt Udvalg  las@khl.dk  
Att.: Lars Schmidt 
Kolding Herreds Landbrugsforening 

mailto:las@khl.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:bel@lmo.dk
mailto:fortidsminder@slks.dk
mailto:sbp@sagro.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kastanjely@mail.dk
mailto:museerne@vejle.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
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Niels Bohrs Vej 2 
6000 Kolding 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund  sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 
Sydøstjylland  
 
Dansk Botanisk Forening  dbf.oestjylland@gmail.com 
Jyllandskredsen 

mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
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Eigil Jensen A/S 
Stilbjergvej 2A 
7190 Billund 
CVR nr. 10413141 
 
 
 
 
 

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, 
GRUS OG STEN GÆLDENDE TIL DEN 1. JULI 2026 
 
 
 

• På matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune 
 
 
 
 

 
 

  

Miljø og Råstoffer 
Kontaktperson: Tina Thyregod 
E-mail: tina.thyregod@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 7663 1185 
Dato: 27. april 2016 
Sagsnr.: 15/32436 
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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoff er 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 600.000 m³ sand, grus og sten 
årligt på 119,5 ha af matr. nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 
stk. 1, og den er betinget af vilkårene på de følgende sider. 

Sagens baggrund 

Det er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 2v Dalbyover By, Randbøl i Vej-
le Kommune. Det ansøgte areal er på 119,5 ha. Der vil blive gravet til 4 – 9 meter under 
terræn, og der forventes en årlig indvinding på 600.000 m³.  Den nuværende råstoftilladel-
se udløber 1. juli 2016. Området er udlagt som råstofområde i Tillæg nr. 33 til Regionplan 
2001 – 2013 for Vejle Amt og i Region Syddanmark Råstofplan 2012. I forbindelse med 
udarbejdelse af tillæg til Regionplanen i 2005 er der udarbejdet en VVM redegørelse. I for-
bindelse med ansøgning til den aktuelle tilladelse er der udført supplerende miljømæssige 
vurderinger: ”Vurdering af støj, natravn samt efterbehandlingsplan, Niras 10. februar 
2016”.  
 
Råstofområdet efterbehandles til landbrug. Overfladen i området sænkes med 2 – 9 meter 
og det retableres som landbrugsområde ved at overskydende sand indskiftes, returjord ud-
lægges og der afsluttes med at mulddepoterne efter endt gravning lægges ud i bunden af 
graven. 
 
Området omkring flyverskjulene retableres til oprindeligt terræn, således at råstofindvin-
dingen ikke bliver synlig i dette område efter endt retablering. 
 
Den eksisterende adgangsvej ind til området via Søndre Ringvej ønskes fortsat benyttet. 
 
Indenfor råstofgravens område er der et areal, der er kortlagt efter jordforureningsloven. 
Området er ikke medtaget i det aktive graveområde. 
 
I den nordlige del af området er der §3 beskyttet hede, der skal afgrænses i samarbejde 
med Vejle Kommune. Området er sammenfaldende med ovennævnte kortlagte areal, og 
er ligeledes ikke med i det aktive graveområde. 
 
I den nordlige del af området er der kulturmiljø, flyverskjul, der skal afgrænses i samarbej-
de med VejleMuseerne. 
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Indenfor det ansøgte graveområde er der en olieledning, der skal afmærkes i samarbejde 
med ledningsejeren. Afstandskrav til ledningen skal respekteres. 
 
I graveområdet findes to fredede gravhøje, som begge har en beskyttelseslinje beliggende 
100 meter fra højfoden. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke uden dispensation foreta-
ges råstofindvinding, terrænændringer eller oplægges mulddepoter. Ved den sydlige af de 
fredede høje har VejleMuseerne vejledt ved afsætning af beskyttelseslinjen. 
 
I den afgravede del, centralt i området er der en gravhøj. Afgrænsning af gravhøjen er fo-
retaget i samarbejde med VejleMuseerne.   
 
I udkanten af graveområdet mod nordvest er der en naturgasledning fra DONG. Lednin-
gen påvises i samarbejde med DONG. Afstandskrav til ledningen skal respekteres. 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Vandel Flyveplads Aps., Koldinghus Allé 1, 4690 Haslev, CVR. Nr. 
25163109 som ejer af atr.nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune. 

Før tilladelsen tages i brug 

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

• Klagefristen  skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt 
opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder 
er udtømt. 

• Sikkerhedsstillelse . Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehand-
lingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af 
et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region 
Syddanmark. 

• Afgrænsning  for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærme-
re aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning må ikke fjernes i indvin-
dingsperioden, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, fx med betonringe. 

• Tinglysning  af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. Ting-
lysning udføres af Region Syddanmark og betales af ansøger. 
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Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er 
nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 
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Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

Drift 
 

1. Tilladelsen er gældende10 år frem. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der 
søges om en ny tilladelse. 

 
2. Der må årligt indvindes 600.000 m3 sand, grus og sten og der må ikke graves under 

grundvandsspejlet. Der må ikke ske gennembrydning af lerlag og lerlag på mere 
end 2 m tykkelse må ikke bortgraves. 

3. Råstofgravens driftstider er : 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg: mandag – fredag kl. 7.00 
- kl. 17.00 

b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet: mandag – fredag kl. 6.00 – 
kl. 17.00 under forudsætning af at støjkravet på 40 dB(A) kan overholdes ml. 
kl. 6.00 – kl. 7.00 

c. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle 
åbningstider. Dette må kun ske med forudgående accept fra Region Syd-
danmark.  

 
4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i 

ansøgningen angivne maskiner; 2 dumpere, 4 læssemaskiner, 1 dozer, 4 sorterer-
anlæg, 2 doseringsanlæg samt transportbånd. Væsentlige afvigelser herfra aftales 
med Region Syddanmark. 

5. Etableringen af støjvolde mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt pe-
riode. Naboerne informeres om denne etablering mindst en uge forinden. 

6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau  (gennemsnitlige støjniveau) 
fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier 
målt/beregnet ved omkringliggende boligers opholdsarealer: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 17.00 50 dB (A)* 
Mandag – fredag 
Lørdag 
Søn- og helligdage 

17.00 – 22.00 
07.00 – 22.00 
07.00 – 22.00 

45 dB (A) 
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Mandag – fredag 
Lørdag 
Søn- og helligdage 

22.00 – 07.00 
22.00 – 07.00 
22.00 – 07.00 

40 dB (A) 

 
Det maksimale  støjniveau  må i alle dage i tiden fra kl. 22.00  til kl. 07.00 ikke overstige 
50 dB (A) målt/beregnet ved omkringliggende boligers opholdsarealer. 
* Støjkravet er en skærpelse af de generelle retningslinjer i Råstofplan 2012, hvor kravet 
er 55 dB (A) ved omkringliggende boligers opholdsareal. Ækvivalent korrigeret (gennem-
snitlige) støjkrav på maks. 50 dB (A) ved omkringliggende boligers opholdsareal fasthol-
des, da Vejle Kommune har udpeget et område ved Frederikshåb Plantage som stilleom-
råde.  

   
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger 
eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgif-
terne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udfø-
res og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lov-
givning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette 
af Miljøstyrelsen. 
 
Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder 
højst være på 3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  
 
Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdier-
ne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 
 
Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer 
må, på råstofgravens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læs-
ning gør det påkrævet. 

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

der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til ned-
bringelse af generne. 

8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblan-
ding med andre materialer. 

9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at ud-
bedre skaderne. 

10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 30 ha. Der skal ske en løbende ef-
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terbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. 
Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er 
påbegyndt. 

11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med grave-
planen, jf. bilag 2. Placering af doseringsværk, vådsorteranlæg, vaskeanlæg og 
knuseanlæg placeres som vist i graveplan, bilag 2. Alle ændringer i graveplanen 
skal godkendes af Region Syddanmark. 

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

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

 
Afstandskrav og jordvolde 
 

14. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere af-
tale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal 
sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe. 
 

15. Der skal etableres jordvolde ud mod Rygbjergvej (og Halskov Hansens Vej mod SV 
og Rullevejen mod NØ) for at mindske støjgener fra råstofgraven, jf. oversigtskort 
(Bilag 5 kortbilag) og figur 1. Indvindingen skal holde en afstand på 150 meter til 
nærmeste boliger (jf. VVM-redegørelse fra 2004). 

 
a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller nabo-

skel. 
b. Jordvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. 
c. Jordvolden skal have en højde på 3 meter.  
d. Jordvoldene skal blive liggende i hele indvindingsperioden, og jordvoldene 

må ikke fjernes uden accept fra Region Syddanmark.  
 

16. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn, hvor 
der ikke er placeret støjvolde. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skrå-
ningsanlæg på 1:1.5, jf. figur 1. 
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Figur 1 
 
 
 

17. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel. Der må efter de 3 
meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:2.  

 
 

Figur 2 Principskitse for gravning med anlæg 1:2 nær vej, hvor vejmyndigheden ikke 
har meddelt dispensation for de generelle afstandskrav. 

 
 
 
 
 

18. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må ef-
ter de 25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 
 

  

Skel 

Højde 

1,5 x Højde 

3 meter 

3 meter 

Skel 

G
ra

ve
d

yb
d

e 

2 x Gravedybde 

2 x gravedybde 
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19. Graves der stejlere end vilkår 16 og 187 skal afstanden til skel tillægges 1 x grave-
dybden. 

 
 

 
 

Figur 3  Principskitse for gravning nær skel/vej, hvis der graves stejlere end vilkår 16 
og 17. 

 
 
 

20. Tilladt maksimale gravedybde er 9 meter under forudsætning af at skråningsanlæg 
ikke overskrides og at der ikke graves under grundvandsspejlet. Der må ikke ske 
gennembrydning af lerlag og lerlag på mere end 2 m tykkelse må ikke bortgraves. 
 

Vej og trafik 
 

21.  Adgangsvej skal være eksisterende ind/udkørsel via Sdr. Ringvej. Der må ikke 
etableres andre adgangsveje til indvindingsområdet. 
 

22. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra ad-
gangsvejen ud på offentlig vej. 
 

23. Adgangsvejen skal renholdes efter behov. 
 

3 meter 

Skel 

G
ra

ve
d

yb
d

e 

1 x Gravedybde 
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24. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæ-
de. 

 
Forureningsforebyggelse 
 

25. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes 
af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne 
ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 
 

26. Der må ikke udspredes kemiske midler som f.eks. støvdæmpende midler, plantegift 
eller vejsalt i graveområdet.  
 

27. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske under iagttagelse af den krævede 
sikkerhed og i lukkede containere eller over spildbakker med videre. 
 

28. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre 
selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet, og som minimum 
skal olieskift, vask med videre finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det sam-
me gælder så vidt muligt for service og reparation. 
 

29. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en 
entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være ind-
rettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 
 

30. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer olie-
dryp. 
 

31. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbe-
vares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så 
der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssy-
stemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 
 

32. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Vejle Kommunes Regulativ for affald. 
 

33. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og un-
dergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening 
f.eks. ved hegning. 
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34. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 
 

Andre forhold  
 

 
35. Der må i henhold til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle ikke øde-

lægges reder og ynglesteder med æg og yngel og der forbydes indsamling af æg. 
Desuden fremgår det, at i perioden: 
 
1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fjernes 
1. februar – 31. august må rovfugles og uglers redetræer, 
1. november – 31. august må hule træer med spættehuller ikke fældes. 
1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges. 

 
 

 
Efterbehandlingsvilkår 

 
36. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. 

Eventuelle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddan-
mark.  
 

37. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det un-
der hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt, og senest efter afslutning af hver 
etape. Retableringen på matr. nr. 14 Daldover By, Randbøl skal afsluttes senest 1. 
juli 2017, da matriklen ikke er omfattet af denne tilladelse. 
 

38. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syd-
danmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på 
grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden 
skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 
39. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark 

underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens ud-
førelse kan afklares. 

 
40. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etable-

res som en del af efterbehandlingsarbejdet. 
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41. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i til-
knytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker 
skæmmende i naturen. 

 
42. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehand-

lingsforpligtigelsen omgående. 
 

43. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et 
hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gen-
nemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten ud-
nyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 

 
44. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, 

vil de tinglyste bestemmelser blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 
 

Generelle bestemmelser  

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

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

I de delområder hvor der er mulighed for at støde på uregistrerede fortidsminder, skal der 
gennemføres en forundersøgelse. Før I tager en ny etape i brug skal I kontakte VejleMu-
seerne.  

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste 
fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til VejleMuseerne Indvindingen skal standses i 
det omfang den berører fortidsmindet.  Ved fredede fortidsminder skal beskyttelseslinjerne 
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overholdes.  

Det påhviler indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte 
ledningsejerne. 

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

Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden 3 
måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 
28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. 
december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter 
sædvanlige naboretlige regler. 
 
Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler ved-
kommende, der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler. 

Sikkerhedsstillelse 

Indvinder skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 2v 
Daldover By, Randbøl, Vejle Kommune på kr. 4.000.000 indeks 176,35, december 2015. 
 
Der skal fremsendes en opdateret sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilla-
delsen kan tages i brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 30 ha 
og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændrin-
ger i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks regule-
ringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 
4. kvartal. 
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Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og 
godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

Tinglysning 

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

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen 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 in-
denfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges reg-
ning. 
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Afgørelse om ikke VVM-pligt 

 
Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte projekt. VVM-
screeningen har omfattet ændringerne i projektet set forhold til det projekt der er beskrevet 
i VVM-redegørelsen fra 2004. Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke 
kræver udarbejdelse af en ny VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), da 
ændringerne den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige 
ændringer af miljøpåvirkningen.  
 
Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der tager højde for de konkrete miljøpå-
virkninger, som råstofindvindingen medfører.  
 
Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gen-
nem en VVM-proces. 
 
Lovgrundlaget 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1 
 
Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste 
kriterier, bl.a. 

• projektets dimensioner, 
• den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, 
• påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), 
• påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet, 
• kumulative effekter 

 
Projektets dimensioner 
Der er ansøgt om at grave på 119,5 ha og der forventes en årlig indvinding på 600.000 m3. 
 
Den miljømæssige sårbarhed 
Indvindingsområdet ligger 1300 meter fra Habitatområde Randbøl Hede og klitter i Frede-
rikshåb Plantage. Vejle Kommune har udpeget et område i Frederikshåb Plantage som 
stilleområde efter der i 2004 er lavet en VVM redegørelse. På denne baggrund er der ud-
ført en beregning af støjpåvirkning, der tager udgangspunkt i de maskiner der anvendes i 
dag.  Beregningerne viser, at støjbidraget fra grusgraven overholder støjgrænseværdierne 
for stilleområdet Randbøl Hede, dog undtaget kortere perioder i forbindelse med afrøm-
ning af overjord og efterbehandling i den sydligste del af matrikel 2v Daldover By, Rand-
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bøl. Samlet set vurderes det ikke sandsynligt, at indvindingen med de givne vilkår, vil have 
en uacceptabel påvirkning af den nærmeste sårbare natur. 
 
 
Påvirkningens omfang 
Det ansøgte graveområde er på 119,5 ha. Der er naboer omkring graveområdet, som vil 
blive berørt af graveaktiviteterne. Formålet med driftsvilkårene er at sænke eller fjerne ge-
ner ved råstofgravningen. 
 
Støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder, jf. vilkår 7. Støjkrav overholdes ved at 
etablere jordvolde langs naboejendommene på Rygbjergvej.  
 
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet  
Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og rå-
stofferne kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke 
være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til landbrug efter 
endt indvinding af råstoffer. 
 
Kumulative effekter 
Arealet er beliggende i det 307 ha store graveområde 630-3 Vandel (Hofmansfeld) udlagt i 
Region Syddanmarks Råstofplan 2012. Der er udført en VVM-redegørelse for råstofgrav-
ning i området i 2004. Aktiviteterne i området er øget siden 2004, men sammenholdt med 
nye og bedre tilkørselsforhold, vurderes der ikke at være kumulative effekter af det ansøg-
te projekt og andre aktiviteter i området sammenlignet med forholdene i 2004. 
 
Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt 
de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuel-
le tilfælde. 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehørin g) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 
 

Hvem Svar med angivelse af (F) forud-
sætninger for fremtidig drift og 
(B) bemærkninger eller ønsker i 
forbindelse med vurdering af an-
søgning 

Region Syddanmarks svar og 
bemærkninger 

Jørgen Albæk Kristensen, 
Rygbjergvej 37 
 
Erik og Henriette Lindbæk 
Rygbjergvej 41 
 

(F) Afstandskrav 400 meter eller 

støjvold og afstandskrav 150 meter 

mod nærmeste nabo 

 

(F) Ækvivalent korrigeret støjkrav 

på maks. 50 dB (A) ved omkringlig-

gende boligers opholdsareal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F) Driftstider kl. 6.00 -17.00 man-

dag til fredag 

 

(B) Særlige vilkår til dispensation jf. 

§52 i jordforureningsloven om til-

førsel af jord til råstofgraven 

 

(B) Påvirkning af Syvårssøerne? 

 

 

I tilladelsen er der stillet krav om 

støjvold og fastsat afstandskrav  

 

 

Støjkravet er en skærpelse af de 

generelle retningslinjer i Råstof-

plan 2012, hvor kravet er 55 dB 

(A) ved omkringliggende boligers 

opholdsareal. Ækvivalent korrige-

ret støjkrav på maks. 50 dB (A) i 

tilladelsen fra 2006 ved omkring-

liggende boligers opholdsareal 

fastholdes, da Vejle Kommune 

har udpeget et område ved Fre-

derikshåb Plantage som stilleom-

råde.  

 

Driftstider fastsat til kl. 7.00 – 

17.00 i tilladelsen på hverdage. 

 

Ansøgning om dispensation til 

modtagelse af jord behandles i 

særskilt ansøgningsprocedure.  

 

Råstofindvindingen sker over 

grundvandsspejl og der må ikke 

gennembrydes lerlag. Grusvaske-
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(B) Påvirkning af tilstedeværelse af 

natravn 

 

 

(B) Påvirkning af vandforsyning til 

Rygbjergvej 37 og 43 

 

vand nedsives på stedet. Samlet 

set vurderes der i lighed med 

VVM redegørelsen fra 2004 ikke 

at være en påvirkning af Syvsårs-

søerne, der ligger opstrøms gra-

veområdet på lave områder i 

Randbøl Hede. 

 

Natravn vurderes ikke at blive på-

virket af driften af grusgraven jf. 

Notat fra Niras af 10. februar 

2016. (Vedlagt i bilag 3) 

Grundvandstanden forventes ikke 

påvirket af grusgravningen i om-

rådet. Dog gælder de almindelige 

erstatningsregler for ansvar for 

eventuelle skader opstået som 

følge af indvindingen. Ansvaret 

påhviler den der udnytter tilladel-

sen.  

Peter Madsen 
Rygbjergvej 35 

Ingen bemærkninger  

Jytte Damgaard Jensen og 
Frank Laursen 
Rygbjergvej 25 

(B) Kompensation for støjgener 

 

 

(B) Støjvold langs Rybjergvej 

 

(B) Læhegn langs Rybjergvej 

 

 

 

(B) VVM redegørelse - eksisteren-

de er gældende? 

 

 

 

 

(F) Åbent areal maksimalt 30ha 

 

Regionen har ikke mulighed for at 

pålægge indvinder erstatning jf. 

råstofloven 

Er stillet som vilkår i tilladelsen. 

 

Indvinder oplyser, at der plantes 

træer  i den sydøstlige del ud 

mod Rygbjergvej 

 

VVM redegørelsen er gældende. 

For ændringer i forhold til oprin-

deligt projekt er der foretaget 

supplerende miljøvurderinger 

som tillæg til VVM redegørelsen. 

 

Det fastholdes, at det åbne areal 

maksimalt må være 30 ha. 
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(B) Gravedybde 9 meter 

 

 

 

 

 

 

(B) Sænkning af areal 

 

 

Der er tale om en maksimal gra-

vedybde, gravedybden vil variere 

mellem 4 og 9 meter. I denne til-

ladelse tages hensyn til en bedst 

mulig udnyttelse af råstoffore-

komsten. 

 

Områdets terræn skal reguleres, 
så det minder om den eksiste-
rende hedeslette med en harmo-
nisk overgang til det eksisterende 
terræn. Der henvises til bilag 3: 
Efterbehandlingsplan 
Ved behandling af ansøgningen er 
der taget hensyn til bedst mulig 
udnyttelse af forekomsten. 

Erik Lykke 
Rygbjergvej 20 
 

Ingen bemærkninger  

Anders Peter Nielsen 
Rygbjergvej 19 
 

Ingen bemærkninger  

Dorthea L. H. Grøn 
Ahornvej 6 
 

Ingen bemærkninger  

Bodil Middelbo 
Bystedparken 64 
 

Ingen bemærkninger  

Billund Airport 
info@bll.dk 
 

(F) Bemærkninger vedr. nedsiv-

ningsbassin til nedsivning af grus 

vaskevand 

Vilkår i eksisterende tilladelse fra 

Vejle Kommune skal overholdes. 

Kim Jensen, Eigil Jensen A/S har 

en aftale med Lars H. Hansen, Bil-

lund Airport om fastholdelse af 

størrelse på bassinerne 

Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse 
Arsenalvej 55, 
9800 Hjørring 
E-mail: fes@mil.dk 
 

Ingen bemærkninger  

Naturstyrelsen 
E-mail: nst@nst.dk 

Forhåndstilsagn om skovlovstilla-

delse 

Se bilag 4 
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Flyveplads Vandel Aps 
Koldinghus Allé 1 
4690 Haslev 

Ingen bemærkninger  

Vejle Kommune 
E-mail: post@vejle.dk 
 

(F) Området er en del af Kort-

lægningsområde Vandel-Vork. 

Kortlægningen blev færdiggjort i 

2013. Området er udpeget som 

et område med drikkevandsinte-

resser (OD). Der ligger flere en-

keltvandforsyninger i området. 

Det skal sikres, at disse ikke på-

virkes af gravningen. I tilladelsen 

bør følgende vilkår indarbejdes:  

Der må ikke udspredes kemiske 

midler som f.eks. støvdæmpen-

de midler, plantegift eller vejsalt 

i graveområdet.  

Hjælpestoffer af enhver art (gas-

olie, benzin m.v.) samt affald 

(olieaffald) skal opbevares i der-

til godkendte tanke og beholde-

re. For at undgå spild og nedsiv-

ning skal opbevaring og tankning 

foregå på tæt befæstede arealer, 

hvor der er mulighed for opsam-

ling.  

 
(F) I den § 3 beskyttede hede 
på det tidligere Vandel Flyve-
plads er der kendskab til fore-
komst af bilag IV-arten Mark-
firben. Andre bilag IV-arter 
kendes ikke fra området. Da 
gravearbejdet ikke må medfø-
re ændringer i den beskyttede 
natur er vurderingen, at bilag 
IV-arter ikke vil blive påvirket 
af forlængelsen af den eksiste-
rende råstoftilladelse.  
 
Nærmeste afstand i N2000-

Indarbejdet i tilladelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området er taget ud af tilladel-

sen. 
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området Randbøl Hede og 
Klitter i Frederikshåb Plantage 
(N82) er 1,4 km. Udpegnings-
grundlag i N2000-området 
vurderes ikke til at blive påvir-
ket væsentligt af den forlæn-
gede råstoftilladelse.  
 
 
 
(B) Bemærkninger vedr. ret-
ningslinjer om støj i stilleom-
råde i Frederiks Håb Plantage 
 
 
 
(F) Den eksisterende tilladelse 
til nedsivning af vaskevand 
anvendes. Dog skal det påses 
at arealet med vandspejl ikke 
overstiger den eksisterende 
tilladelse (birdstrike).  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notat vedlagt som bilag 3 ”Vurde-
ring af støj, natravn samt efter-
behandlingsplan, Niras 10. febru-
ar 2016”.  
 

 

Nedsivningstilladelsen er vedlagt 

som bilag. 

Vejle Museerne 
museerne@vejle.dk 
 

Ingen bemærkninger, dog tilsyn i 

grusgraven sammen med Region 

Syddanmark og Kim Jensen. Heref-

ter mundtlig tilkendegivelse af øn-

ske om fastholdelse af de eksiste-

rende bestemmelser om forunder-

søgelse 

Fastholdt bestemmelse om for-

undersøgelse under generelle be-

stemmelser i tilladelsen 

 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1. 
Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst 
grundlag. Høringen forløb i perioden 17. marts 2016 til den 11. april 2016 og der er ind-
kommet følgende høringssvar. 
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Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
Navn, adresse   
VejleMuseerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jytte Damgaard 
Jensen og Frank 

I forbindelsen med afsætning af be-
skyttelseslinjer for de to gravhøje 
gør museet opmærksom på, at de 
kun kan vejlede. Myndighed i for-
hold til de fredede fortidsminders 
afsætning ligger i Slots- og kultur-
styrelsen. Korrekte afsætninger af 
de fredede arealer og de tilhørende 
beskyttelseslinjer findes på databa-
sen Fund og Fortidsminder. 
 
På kortet i bilag 2 er det kun den 
ene gravhøj der er vist på kortbilag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 3. Efterbehandlingsplan. Høj-
dekurverne indikerer, at man har 
planer om at tilpasse landskabet in-
den for beskyttelseslinjerne omkring 
de fredede gravhøje.  
 
Støjvolden på bilag 5 løber over et 
flyverskjul. 
 
 
 
 
 
Hvornår skal retableringen på matr. 
nr. 14 efter reglerne være afsluttet, 
når matriklen nu ikke længere er i 
graveområdet? 
 
Flyverskjulet med nr. 554 er des-
værre totalt fjernet og nr. 556 noget 
beskadiget ved maskinkørsel i ef-
teråret 2015. VejleMuseerne har ik-
ke været kontaktet i forbindelse med 
gravning netop her. 
 
Ønsker et hurtigt voksende læhegn 
langs den nordlige del af Rygbjerg-

Teksten på side 5 er ændret, så det 
fremgår at museet har rådgivet i forbin-
delse med afsætning af den sydlige 
gravhøj. 
 
 
 
 
 
 
Bilag 2 er lavet i forbindelse med an-
søgningen, hvor man kun havde kend-
skab til den sydlige gravhøj. Da der på 
nuværende tidspunkt er gravet i området 
og efterbehandlingsplanen er erstattet af 
bilag 3, finder Regionen det ikke nød-
vendigt at anmode indvinder om at rette 
i ansøgningsmaterialet. 
 
Efterbehandlingsplanen i bilag 3 er tilret-
tet. Der må ikke tilføres jord indenfor be-
skyttelseslinjerne.  
 
 
I bilag 5 er der med grøn farve angivet 
hvor støjgener mod naboer skal afhjæl-
pes med en støjvold. Kortet viser ikke 
hvor støjvolden præcist skal placeres, 
der skal tages hensyn til flyverskjul og 
afstand til naboer. Konflikten med flyver-
skjul angives på kortet. 
 
Senest 1. juli 2017. 
 
 
 
 
Regionen har sendt VejleMuseernes 
kort videre til Eilgil Jensen A/S og indført 
bestemmelser i tilladelsen til at indvinder 
skal kontakte museet inden en ny etape 
påbegyndes. 
 
 
 
Det er Regionens vurdering, at der med 
de nuværende beregninger af støjfor-
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Laursen 
Rygbjergvej 25 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Lindbæk 
Rygbjergvej 43 
7183 Randbøl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vej fra indkørsel til Rygbjergvej 25 
og nordpå for at dæmpe støjgener-
ne fra grusgravningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Det beskrives at der i enkelt ståen-
de tilfælde kan være nødvendigt at 
afvige fra de generelle åbnings ti-
der. 
Spørgsmålet er hvordan dette be-
hov kan opstår og i hvilke tilfælde vil 
det kunne tillades at anvende øget 
drifttider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støjvoldens højde er 3 meter er 
denne højde lavet med udgangs 
punkt i at boligen ligger på samme 
højdemeter hvorfra de 3 m starter?  
Som oplysning ligger Højbo Ryg-
bjergvej 37 et stykke over graveom-
rådet. 
 
Besvarelsen på observationer af 
Natravn er lavet med viden 
fra DOFbasen samt Naturdata.dk og 
via disse vurderes det at der ikke vil 
være påvirkninger af denne art ved 
gravning i den sydligbelliggende 
areal. 
 
Spørgsmålet er om Regionen deler 
samme opfattelse med den eksi-
strende viden fra DOFbasen og Na-
turdata.dk eller mangel på samme.  
Dokumenter disse kilder at der evt. 
kunne være tale om ynglende par i 
dette område?  
I tilfælde af der ikke forefindes do-
kumentation skal man anvende for-

hold ikke er grundlag for et krav om 
yderligere beplantning. Ønsket er dog 
forelagt entreprenøren, der har oplyst at, 
det er planlagt at arealet plantes til med 
Vintereg med enkelte alm. røn, skovfyr, 
lærk og spidsløn. Desuden plantes der 
forskellige buskarter, som dunet Gede-
blad, kvalkved, syren og hvidtjørn, i de 
yderste rækker mod den offentlige vej. 
 
De generelle driftstider skal som ud-
gangspunkt overholdes. Enkeltstående 
tilfælde er situationer, hvor der opstår et 
akut behov for råstoffer, som f.eks. repa-
ration af jernbane, større veje eller lig-
nede i forbindelse med f. eks. skred, 
hvor levering af råstoffer ikke kan ske 
indenfor de generelle driftstider. Der kan 
også være tale om infrastruktur, hvor der 
af samfundsmæssige hensyn skal ske 
enkeltstående  levering af råstoffer 
udenfor de normale driftstider. Udvidelse 
af driftstider vil kun være i enkeltstående 
tilfælde og kan ikke påregnes i situatio-
ner, hvor man ved planlægning kan be-
nytte de generelle åbningstider. 
 
Højden er lavet med udgangspunkt i 
hvor støjkilden befinder sig. Der vil i for-
bindelse med etablering af støjvolden 
være støjgener. Under gravningen vil 
støjen være afskærmet af volden. End-
videre vil hovedparten af gravningen fo-
regå et stykke under terrænniveau. 

Regionen vurderer at notatet vedlagt 
som bilag 3 ”Vurdering af støj, natravn 
samt efterbehandlingsplan, Niras 10. fe-
bruar 2016” er tilstrækkeligt grundlag til 
behandling af ansøgning om råstofind-
vinding. Der er lagt vægt på at natrav-
nen er mest sårbar overfor støj om nat-
ten og råstofgravens driftstider overlap-
per ikke med natravnens aktive periode 
på døgnet. Endvidere er der tale om en 
trækfugl og effekten af støjforstyrrelser 
uden for perioden medio april til primo 
august vurderes derfor til at være lille. 
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Vejle Kommune 

sigtigheds princippet, der skal sikre 
at arter ikke udsættes for påvirknin-
ger. 
 
Kan oplyse at Niras henvisning til 
DOFbasen samt Naturdata.dk  ikke 
nødvendigvis er et fyldstgørende 
videnskabligt grundlag for at kunne 
lave en vurdering af forekomsten i 
det sydlige område. 
 
Ville det være en overvejende mu-
lighed for at der sikres en feltunder-
søgelse der understøtter grundlaget 
for forekomsten, med henblik på at 
sikre at der ikke er tale om ynglende 
par i området? 
 
I Vilkår 6 står ”Ækvivalent korrigeret 
støjkrav på maks. 50 dB (A) 
ved omkringliggende boligers op-
holdsareal fastholdes, da Vejle 
Kommune har udpeget et 
område ved Frederikshåb Plantage 
som stilleområde.” 
 
Kravet synes at give god støjbeskyt-
telse til omgivelserne. Det bemær-
kes dog, at det ikke fremgår tydeligt 
af Niras’ rapport (bilag 3 i tilladel-
sen) hvordan et ækvivalent korrige-
ret støjkrav på 50 dB(A) ved nær-
meste bolig bidrager til mindre støj 
ved stilleområdet (selvom der sand-
synligvis er en sammenhæng). Der-
imod er der en beregning af det 
maksimalt forventlig støjniveau. 
Denne beregning tydeliggør, at der 
ikke er behov for yderligere støjkrav 
med henblik på beskyttelse af stille-
området.  
 
 
”Indvindingsområdet ligger 1300 
meter fra Habitatområde Randbøl 
Hede og klitter i Frederikshåb Plan-
tage. Vejle Kommune har udpeget 
et område i Frederikshåb Plantage 
som stilleområde efter der i 2004 er 
lavet en VVM redegørelse. På den-
ne baggrund er der udført en be-
regning af støjpåvirkning, der tager 
udgangspunkt i de maskiner der 

 

 

 

 

 

Der er Regionens vurdering, at der ikke 
er grundlag for at stille yderligere krav til 
entreprenøren om feltundersøgelser i 
området i forbindelse med ansøgning 
om råstofindvinding. 

 

Kommentarerne vedr. støj er efterføl-
gende diskuteret med Peter Wade fra 
Vejle Kommune. 

 

 

Da støjkravet er fastsat i forbindelse 
med VVM-redegørelsen fra 2004 og til-
ladelsen fra 2006 og der efterfølgende 
er udpeget et område ved Frederikshåb 
Plantage som stilleområde, er dette krav 
fra den tidligere tilladelse opretholdt. 
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anvendes i dag. Beregningerne vi-
ser, at støjbidraget fra grusgraven 
overholder støjgrænseværdierne for 
stilleområdet Randbøl Hede, dog 
undtaget kortere perioder i forbin-
delse med afrømning af overjord og 
efterbehandling i den sydligste del 
af matrikel 2v Daldover By, Rand-
bøl. Samlet set vurderes det ikke 
sandsynligt at indvindingen vil på-
virke den nærmeste sårbare natur.” 
 
Det bemærkes, at stilleområdet 
først blev udpeget i Vejle Kommu-
nes kommuneplan 2009-2021 og 
fastholdt i kommuneplan 2013- 
2025. Der er altså ikke umiddelbart 
sammenhæng mellem VVM redegø-
relsen for råstofområdet og udpeg-
ning af stilleområdet. Det er dog til-
fældet, at der i flere år, fra ca. 
2002 og frem har været fokus på 
beskyttelse af Frederikshåb Planta-
ge og Randbøl Hede mod de man-
ge forskelligartede støjkilder i om-
egnen af disse naturområder. Efter 
at Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 
2006 ”Støjkortlægning og støjhand-
lingsplaner” udkom, blev det beslut-
tet, at udmønte denne fokus i form 
af et stilleområde i dele af naturom-
råderne mod syd.  
 
Det vil være forkert at sige, at 
”nærmeste sårbare natur” ikke på-
virkes af råstofindvindingen. Det er 
korrekt, at tilladelsens tekniske for-
udsætninger belyser, at retningslin-
jerne vedr. stilleområdet tilgodeses. 
Men der ligger også rekreative stier 
uden for stilleområdet, tættere på 
indvindingen, i Frederikshåb Plan-
tage, som påvirkes af støj. Denne 
erkendelse af en påvirkning bør 
fremgå mere tydeligt af tilladelsens 
afsnit vedr. VVM og den miljømæs-
sige sårbarhed (side 16-17). Påvirk-
ningen er en konsekvens af den 
gældende arealplanlægning for om-
rådet (VVM for råstofindvindingen 
(2004) med regionplantillæg for rå-
stofgrav ved Vandel, Hofmansfeld, 
endelig vedtaget af Vejle Amtsråd 
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den 28.10.2005). Niras’ beregninger 
viser, at det må forventes, at den 
anbefalede  virksomhedsstøjgrænse 
for rekreative naturområder på 40 
dB(A) inden for Frederikshåb Plan-
tagens nordlige og østlige beliggen-
de stisystemer vil kunne overholdes 
i forbindelse med det aktuelle ind-
vindingsprojekt.  
 
Vejle Kommune bekendt er det ikke 
kutyme i råstoftilladelser, at der ta-
ges hensyn til støjbeskyttelse i de 
almindelige rekreative naturområ-
der. Men den mindre, ovennævnte 
påvirkningen bør medtages i tilla-
delsens miljøvurdering.  
 
Vedr. natur 
Natur har en enkelt bemærkning 
blot til forståelsen - at nogle steder i 
tilladelsen omtales §3 beskyttede 
hede som et overdrev. Natur skri-
ver” Det er en hede, men om det er 
en hede eller overdrev er dog uvæ-
sentlig i denne sammenhæng” 

 

 

 

 

 
 
Det er korrekt. På side 16 rettes miljø-
vurderingen til: Samlet set vurderes det 
ikke sandsynligt, at indvindingen med de 
givne vilkår, vil have en uacceptabel på-
virkning af den nærmeste sårbare natur. 

 

Overdrev er rettet til hede. 

Høring af Vejle Kommune vedr. fastsættelse af efter behandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Vejle Kommune omkring 
fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 11. marts 2016 til 11. april 2016 i med-
før af Råstoflovens § 10a, og der er indkommet følgende høringssvar. Vejle Kommune har 
ikke haft bemærkninger til efterbehandlingsplanen. 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige 
spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten 
for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel inte-
resse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisatio-
ner, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages 
via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gen-
nem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 
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er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales 
med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis 
medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 27. 
maj 2016 2016 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden 
bestemmer andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra mod-
tagelsen af dette brev. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, 
miljoe-raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Tina Thyregod 
Geolog 
 
Kopi til: 
 
Bilag 
 

1. Oversigtskort 
2. Graveplan 
3.  Vurdering af støj, natravn samt efterbehandling splan 
4. Tilladelser og dispensationer 

5. Kortbilag med støjvold 
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Bilag 2 – Graveplan 
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Datablad 

 

Ejer: Flyveplads Vandel Aps 
Koldinghus Alle 1 
4690 Haslev 
  

 

Indvinder: Eigil Jensen A/S  
Kim Jensen 
Stilbjergvej 2A 
7100 Billund 
kj@eigiljensen.dk  

 

Rådgiver: Asker Geyti 
 Hvirvelgårdvej 3 
 6900 Skjern 
 Tel: 21144136 
 ag@geyti.dk 

 

 

Beliggenhed: Vandel Flyveplads Grusgrav 
Nordre Ringvej 3 
7184 Vandel 

 

Matrikel:  2v, Daldover By, Randbøl.  
Vejle Kommune 

 

 

Ansøg areal: 119,5 ha  

 

 

 

 

 

Udarbejdet: 10. juli 2015.  
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1 Indledning 

Eigil Jensen A/S har tilladelse til indvinding af sand og 
grus på matrikel 2v, Daldover By, Randbøl. Tilladelsen 
udløber i februar 2016. Kun knap halvdelen af området er 
udgravet på nuværende tidspunkt. 
 
Denne grave- og efterbehandlingsplan skal ses i 
sammenhæng med ansøgning om fortsat tilladelse til 
indvinding på det samme område. Desuden søges der 
også om fortsat dispensation til at modtage returjord. Der 
er udarbejdet VVM redegørelse i forbindelse med den 
første ansøgning om gravetilladelse, hvorfor ansøgningen 
ikke ledsages af en VVM screening. 
 
Området er udlagt som ”graveområde” i Region 
Syddanmarks Råstofplan 2012. 
 

  
Det ansøgte område ligger inden for det udlagte 
graveområde Vandel Flyveplads (Hofmansfeld)  
 
Kortmateriale er stillet til rådighed af Geodatastyrelsen. 
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2 Råstoffet 

2.1 Sand og grus 
 

Materialerne i området er sand og grus. Materialerne 
udvindes af Eigil Jensen A/S og videresælges. 
 
Lagfølgen er 0,5 m muld – 0,2 m overjord - derunder 
kvartært sand og grus som indvindes til 4-9 meters dybde 
 
Der er 20-30% grus og sten i forekomsten. Resten er 
sand af ”klasse e”. Sandet udnyttes blandt andet som 
tilslagsmateriale til beton. 
 
 

2.2 Grundvand 

 
Grusgraven er placeret i ”Område med 
drikkevandsinteresser” 

Grundevandsspejlet ligger i ca. kote 60 m – 11-20 meter 
under terræn. Der indvindes ikke under 
grundvandsspejlet. 

I boringer i nærheden af grusgraven er der følgende data: 

115.1633 – vestlige del af området – Grundvand i kote 
62,4. Terræn i 73,4 

115.1167 – østlige del af området – grundvand i kote 
57,12. Terræn i 77,22 

 

 

3 Afgravning  

3.1 Området 

Graveområdet er vist på detailfiguren i bilag 2. Der graves 
til 2 meter fra skel.  

 

3.2 Gravestrategi 

Den eksisterende afgravning fortsættes mod nordøst. 
Derefter drejes mod sydvest, som er retningen indtil 
området er færdiggravet (se figuren nedenunder). Der 
graves som hovedregel 4-9 meter under terræn. 
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3.3 Tidsplan og volumen 

Arealet der ansøges om er 119,5 ha stort. Det område der 
allerede er afgravet er på ca. 53 ha. Det uomgravede 
areal er derfor ca. 66 ha. Antages en gravedybde på 9 
meter giver det et volumen i jorden på i størrelsesordenen 
6 mio. m3 i det resterende graveområde. Fratrækkes 
skrænter og afstand til skel vil volumenet være lidt 
mindre. Med en årlig indvinding på 600.000 m3 vil området 
være udgravet i løbet af ca. 10 år – se figuren nedenfor 
for tidsplanen. Afgravningstakten afhænger naturligvis af 
den aktuelle efterspørgsel.  

 

 

Tidsplan og graveretning 

Afgravet og lager 

2015-16 

2016-2021 

2021-2026 
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3.4 Beskyttede arealer og markeringspæle 

Inden for området er der en gravhøj, en beskyttet hede, 
fredede flyverskjul og en olieledning.  

Der er allerede udgravet omkring gravhøjen. 
Afgrænsningen er foretaget i samarbejde med Vejle 
Museum.  

Den beskyttede hede bør afmærkes i samarbejde med 
kommunen. 

Olieledningen bliver afmærket i samarbejde med 
ledningsejeren. 

Området med flyverskjul afgraves i samarbejde med Vejle 
museum.  

 

Beskyttede områder. Rød linje er en olieledning, violet er 
beskyttet §3 hede og cirklen er en gravhøj, hvor der 
allerede er gravet omkring. De røde punkter viser, hvor 
der opsættes markeringspæle. Flyverskjul findes i den 
nordlige del af området markeret med en blå ellipse. 
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3.5 Sikring mod støj  

Gravningen og læsning vil foregå i bunden af graven, 4-9 
meter under terræn, hvilket dæmper støjen til 
omgivelserne betragteligt. Som yderligere sikring vil der 
blive etableret en støjvold i form af et midlertidigt 
mulddepot mod nærmeste naboer.  

Støjmålinger i forbindelse med VVM redegørelsen viser at 
støjkravene på 50 dB overholdes i 400 meters afstand i 
værst tænkelige tilfælde. 

 

3.6 Skurvogn, depot og vaskeværk 

Skurvognen og laboratoriecontainer vil fortsat være 
placeret i den eksisterende grav. Ligeledes 
doseringsværk, vådsorteranlæg, vaskeanlæg og 
knuseanlæg. Placeringen er angivet på figuren nedenfor. 

Læssere og mobile anlæg følger afgravningen. 

 

Vaskeværk og andet stationært anlæg placeres som vist 
på figuren ovenfor – blåt. 
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4 Retablering 

 

4.1 Retablering til landbrug 
 
Overfladen i området sænkes 2-9 meter og det retableres 
som landbrugsområde ved at overskydende sand 
indskiftes, returjord udlægges og der afsluttes med at 
mulddepoterne efter endt gravning lægges ud i bunden af 
graven.  
 
Dybden som arealet sænkes afhænger af efterspørgslen 
på sand og mængden af returjord som tilføres. 
 
Området omkring flyverskjulene retableres til oprindeligt 
terræn, således at råstofindvindingen ikke bliver synlig i 
dette område efter endt retablering. Dette sker i 
samarbejde med Vejle Museum. 
 
På 13 hektar i den sydlige del af graven er retablering 
påbegyndt. 
 

 
Retablering påbegyndt, ca. 13 ha. 
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5 Bilag 

Oversigtskort 1:25.000 der viser ejendommens 
beliggenhed 

Detailkort 1:10.000 der viser det ansøgte område. 
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I forbindelse med ansøgning om indvinding af sand og grus af 8. juli 2015 og den

tilhørende VVM-screening for grusgraven ved Vandel Flyveplads /1/, har Region 

Syddanmark bedt om supplerende oplysninger for at kunne træffe afgørelse i 

sagen.

Region Syddanmark har bedt om at følgende oplysninger bliver belyst med hen-

blik på vurdering og behandling af en ny tilladelse til råstofindvinding:

! Kortlægning af støjforhold, således at der kan tages stilling til om råstof-

gravningen påvirker stilleområdet ved Frederikshåb Planta-

ge/Stilleområde Randbøl Hede.

! Vurdering af om natravn påvirkes af råstofgravningen, f.eks. ved belys-

ning af forudsætninger for tilstedeværelsen af natravn.

! Revideret landskabsplan til VVM screening som efterfølgende kan an-

vendes i forbindelse med tinglysning af tilladelsen.

Niras A/S har på vegne af Eigil Jensen A/S (ved Kim Jensen), der driver grus-

graven for ejeren Flyveplads Vandel ApS, udarbejdet dette notat, der indeholder 

en vurdering af ovenstående punkter med baggrund i den indsendte ansøgning 

og i forhold til den udarbejdede VVM-redegørelse fra 2004 /2/. 

1 Baggrund

Firmaet Eigil Jensen A/S driver i dag grusgraven ved Vandel Flyveplads belig-

gende på Sønder Ringvej 3, 7184 Vandel. Råstoftilladelsen udløber den 1. juni 

2016 /3/. Grusgraven er beliggende i graveområde Vandel (Hofmansfeld) jf. Re-

gion Syddanmarks Råstofplan 2012. Der er givet dispensation til at modtage 

uforurenet jord i grusgraven efter jordforureningslovens § 52 /4/.

Eigil Jensen A/S har i juli 2015 ansøgt Region Syddanmark om en ny tilladelse til 

at indvinde råstoffer på 119,5 ha på matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl samt en 

ny dispensation til at tilføre jord. Området er stort set sammenfaldende med det 

areal, hvor der i dag er en tilladelse til at indvinde sand og grus (figur 1).   

Eigil Jensen A/S

GRUSGRAV VED VANDEL FLYVEPLADS

Vurdering af støj, natravn samt efterbehandlingsplan
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Forud for den eksisterende indvindingstilladelse blev der i 2004 udarbejdet en 

VVM-redegørelse for et område på 380 ha ved Erhvervspark Vandel, der beskri-

ver miljøpåvirkningerne ved indvinding af råstoffer på de 380 ha /2/.

I 2006 er der desuden i forbindelse med den eksisterende tilladelse udarbejdet 

en landskabelig helhedsplan for genopretning af råstofområdet ved Vandel fly-

veplads /5/ for hele det 380 ha store område som VVM-redegørelsen omfatter

(figur 1). 

Både den eksisterende tilladelse til at indvinde råstoffer og den nye ansøgning 

omfatter kun ca. 1/3 af det område, som VVM-redegørelsen og helhedsplanen

omfatter. Ifølge den nye ansøgning om råstofindvinding samt tilhørende grave-

og efterbehandlingsplan er der ansøgt om at indvinde ca. 600.000 m
3

sand og 

grus om året ned til 9 meter under terræn.  

Figur 1. Oversigtskort over området ved grusgraven ved Vandel Flyveplads (for større 

kort se bilag 1).

2 Vurdering af støjforhold i forhold til stilleområde Randbøl He-

de/Frederikshåb Plantage

Vejle Kommune har i Kommuneplan 2013 udpeget stilleområde Randhede He-

de, der dækker en del af Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede (se figur 1).

For at vurdere støjbidraget fra grusgraven til stilleområdet ved Randbøl He-

de/Frederikshåb Plantage er der udført støjberegninger for de maskiner, som i 
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dag anvendes ved gravefronten og ved en situation, hvor gravefronten er nær-

mest mulig stilleområdet.

Beregninger og støjkort fremgår af bilag 2. 

Med udgangspunkt i beregningerne kan det konkluderes, at graveaktiviteter ved 

matrikel 2v Daldover By, Randbøl i dagperioden på hverdage kl. 7-18 resulterer i 

støjbidrag op mod 30 dB(A) indenfor stilleområdet ved Randbøl Hede med en-

kelte undtagelser, hvor støjniveauet ligger på 33 dB(A). Beregningerne er foreta-

get konservativt med 100% belastning over hele dagperioden og 4 m under ter-

ræn mv. Da det højere støjniveau i disse enkelte punkter formentlig skyldes ter-

rænforskelle, vil det ikke være muligt med støjvolde at afskærme for støjudbre-

delsen til disse.

Støjbidraget fra grusgraven overholder dermed i worst-case situationen med en 

gravefront i den allersydligste del af matriklen støjgrænseværdierne for stilleom-

rådet Randbøl Hede. 

I forbindelse med afrømning af overjord og ved efterbehandling af graveområdet 

vil det i kortere perioder, hvor der arbejdes på den sydligste del af matr. nr. 2v, 

ikke være muligt at overholde støjgrænserne ved stilleområdet. Traditionel af-

værgeforanstaltning med etablering af en jordvold for skærmning mod støj vil 

ikke reelt reducere støjpåvirkningen fra disse aktiviteter på stilleområdet, idet støj 

ved etablering af jordvolden vil modsvare den reducerede støj fra aktiviteterne.

3 Vurdering af natravn

Som led i behandling af ansøgningen om fortsat indvinding af sand og grus øn-

sker Region Syddanmark en vurdering af, om forekomsten af natravn i området 

vil blive påvirket af fortsat indvinding af sand og grus.

Vurderingen af påvirkningen af natravn er vedlagt i bilag 3. 

Samlet konkluderes det, at den lave støjpåvirkning fra grusgravens maskiner, 

sammenholdt med den almindelige færdsel i området samt til og fra grusgraven, 

ikke vil påvirke yngle- og leversteder for natravn i området ved Frederikshåb 

Plantage og Randbøl Hede.  

4 Efterbehandlingsplan

Den landskabelige helhedsplan for området fra 2006 beskriver i overordnede 

træk, hvordan området skal se ud efter afsluttet råstofindvinding /4/. Arealet skal

ifølge planen i fremtiden kunne anvendes til landbrugsdrift eller alternativt golf-

bane eller lignende. Det skal fremstå som et varieret landskab med naturværdier, 

og der skal etableres en visuel afgrænsning til erhvervsområdet. Områdets ter-
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ræn skal reguleres, så det minder om den eksisterende hedeslette med en har-

monisk overgang til det eksisterende terræn. 

Med udgangspunkt i helhedsplanen /5/ og som bilag til grave- og efterbehand-

lingsplanen for matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl /6/ er der udarbejdet en kote-

plan for det ansøgte område, der viser den forventede terrænoverflade, når ind-

vindingen af råstoffer er afsluttet og efterbehandlingen gennemført (se bilag 4). 

I den nuværende ansøgning forventes det, at der kan indvindes ned til 9 m under 

terræn, så hele råstofressourcen bliver indvundet. Ved udarbejdelse af efterbe-

handlingsplanen er det forudsat, at der kan modtages uforurenet jord udefra. Det 

skal understreges, at det ikke kan fastlægges præcist hvor store mængder sand,

der kan afsættes, da det afhænger af udbud og efterspørgsel. Ligeledes kan 

mængderne af jord, der tilføres udefra, ikke nøjagtig bestemmes, da det afhæn-

ger af konjunkturer og anlægsprojekter i nærområdet. Efterbehandlingsplanen 

bygger derfor på de forventede mængder på nuværende tidspunkt.    

Efterbehandlingsplanen med koter er vist i bilag 4. 

Jord, der modtages udefra, indbygges først på den centrale del af matriklen om-

kring gravhøjen og POL-ledningen. POL-ledningen er afmærket i landskabet, og 

indvinding omkring ledningen aftales med forsvaret. Herefter opfyldes området i 

den nordøstlige del omkring flyverskjulene og til sidst i den sydligste del af ma-

triklen, så tidforløbet for tilførslen af jord følger graveplanen (pkt. 3.3 i grave- og 

efterbehandlingsplan /5/). 

Indvinding omkring flyverskjulene og gravhøje vurderes og afmærkes sammen 

med Vejlemuseerne. Ved opfyldning omkring flyverskjulene anvendes sand fra 

grusgraven, så terrænet omkring flyverskjul genskabes til oprindelig terræn, og 

flyverskjulene fremtræder intakte i landskabet.

På efterbehandlingsplanen er gravhøjene angivet med en 100 m beskyttelses-

zone omkring den centrale del af gravhøjen (data er udtrukket fra Miljøportalen 

(www.arealinformation.miljoeportal.dk). I praksis gælder 100 meter beskyttelses-

zonen fra fortidsmindes ydergrænse, og det er til enhver tid afmærkningen sam-

men med Vejlemuseerne som er gældende. På efterbehandlingsplanen ses 

terrænkoterne for gravhøjene og hvordan det omgivende terræn vil blive opfyldt, 

så gravhøjene indpasses i landskabet. 

De nuværende søer, som anvendes til vaskning af råstoffer, vil forsvinde, når der 

ikke længere tilføres vand.

Ind mod flyvestationen plantes en række træer, der skærmer området af mod 

nord. Og i den sydøstlige del ud mod Rygbjergvej tilplantes ligeledes en række 

træer for at forhindre indkig fra vejen, og skabe et naturligt hegn. 
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Det efterbehandlede landskab vil fremstå som et storbølget og varieret landskab 

med en terrænoverflade i forhold til omgivelserne, der sænkes mellem 2-9 m. 

Hele området tilføres muld på overfladen og alle skrænter mod nabomatrikler 

anlægges med en hældning på 1:10, så området fremstår med bløde bakker og 

en harmonisk overgang til den omkringliggende hedeslette.
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I forbindelse med ansøgning om fortsat tilladelse til indvinding af sand og grus på 

matrikel 2v, Daldover by, Randbøl foretages en opdateret beregning af ekstern 

støj mod nærområdet samt mod Frederikshåb Plantage. Formålet med dette 

notat er at dokumentere beregningerne og forudsætningerne herfor.

1 FORUDSÆTNINGER

Der er i henhold til oplysninger fra Eigil Jensen A/S forudsat følgende maskinel 

og driftstider ved gravefronten i grusgraven:

Maskine Antal Driftstid i dagperioden, hverdage 

[timer/dag]

Kildestyrke LWA

Komatsu HM300-3 1 9 114 dB(A)

Caterpillar 980k 1 9 109 dB(A)

KRL/ED 2400x8 1 9 95,7 dB(A)

Kilderne er placeret i den sydvestlige del af graveområdet iht. Graveplan af 10. 

juli 2015, 4 m under eksisterende terræn bag gravefront. Der er taget udgangs-

punkt i, at alle maskiner kan være i drift hele dagperioden fra kl.7:00 til kl. 18:00.

Alt støj, der foregår i graven, regnes som virksomhedsstøj og skal som ud-

gangspunkt overholde de vejledende støjvilkår angivet i Miljøstyrelsens vejled-

ning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Jævnfør gravetilladelsen fra 2006 skal virksomhedsstøjen overholde 50 dB(A) 

ved de omkringliggende boliger.

Ved stilleområdet ved Randbøl Hede skal det ifølge en retningslinje i Kommune-

plan 2013 for Vejle Kommune tilstræbes, at støjpåvirkningen holdes under de 

støjgrænseværdier, der gælder for virksomheder og landbrug jf. nedenstående 

tabel.

Eigil Jensen A/S

VANDEL GRUSGRAV

Ekstern støj
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Dag (07-18)
Mandag -lørdag

Aften (18-22)
Alle dage og 
søndage (07-18)

Nat (22-07)

Grænseværdi, 
midlet dB(A)

31 27 23

Maksimalt niveau 
dB(A) 

41 37 33

Grænseværdierne kan fraviges efter en konkret vurdering af, hvad der er teknisk 

muligt (planlægning af gravearbejdet, placering af gravefront etc.) og økonomisk 

proportionalt.

Det skal tilstræbes, at weekender friholdes for graveaktiviteter.

Der kan gives dispensation for ovennævnte grænseværdier i forbindelse med 

afgrænsede perioder med etablering og senere efterbehandling af graveområ-

det.

2 BEREGNINGER

På baggrund af digitale terræn- og bygningsoplysninger indhentet fra kortforsy-

ningen.dk, er der opbygget en 3D model i beregningsprogrammet Soundplan 7.4 

(30-09-2015). Beregningerne er gennemført i henhold til den fællesnordiske 

beregningsmodel angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1993 ”Beregning af 

ekstern støj fra virksomheder”. Beregningerne er udført som støjkort 1,5 m over 

terræn.

Beregningen er foretaget ved 100% drift i hele dagperioden og repræsenterer 

således også det maksimale støjniveau.

3 KONKLUSION

Der foretages ikke indvinding af råstoffer ved gravefronten udenfor dagperioden 

hverdage 7-18.

Med udgangspunkt i beregningerne, kan det konkluderes, at graveaktiviteter ved 

matrikel 2v Daldover By, Randbøl i dagperioden på hverdage kl. 7-18 resulterer i 

støjbidrag op mod 30 dB(A) (grøn på støjkortet) indenfor stilleområdet ved 

Randbøl Hede med enkelte undtagelser, hvor støjniveauet ligger på 33 dB(A)

(lys grøn på støjkortet). Beregningerne er foretaget konservativt med 100% be-

lastning over hele dagperioden og 4 m under terræn mv. Da det højere støjni-
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veau i disse enkelte punkter formentlig skyldes terrænforskelle, vil det ikke være 

muligt med støjvolde at afskærme for støjudbredelsen til disse.

Støjbidraget fra grusgraven overholder dermed i worst-case situationen med en 

gravefront i den allersydligste del af matriklen støjgrænseværdierne for stilleom-

rådet Randbøl Hede. 

I forbindelse med afrømning af overjord og ved efterbehandling af graveområdet, 

vil det i kortere perioder, hvor der arbejdes på den sydligste del af matr. nr. 2v , 

ikke være muligt at overholde støjgrænserne ved stilleområdet. Traditionel af-

værgeforanstaltning med etablering af en jordvold for skærmning mod støj vil 

ikke reelt reducere støjpåvirkningen fra disse aktiviteter på stilleområdet, idet støj 

ved etablering af jordvolden vil modsvare den reducerede støj fra aktiviteterne.

Udarbejdet af : Mark Mikaelsen

Kontrolleret af: Jesper Konnerup



Resultater, Støjkort 1,5 m over terræn
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I forbindelse med ansøgning om forsat tilladelse til indvinding af sand og grus på 

matrikel nr. 2v, Daldover by, Randbøl foretages en vurdering af påvirkninger på 

Natravn (Caprimulgus europaeus) i de omliggende naturområder. 

1 METODE

Forekomsten af natravn omkring Vandel Grusgrav kortlægges ved hjælp af eksi-

sterende viden fra DOFBasen.dk og Naturdata.dk. Påvirkningen fra grusgraven 

vurderes ud fra udførte støjberegninger og det ansøgte graveområde.

2 FOREKOMST OG LEVESTEDER FOR NATRAVN

Natravn foretrækker at leve i hedeområder med åben, lav vegetation. Natravn vil 

ofte foretrække områder med lave buske eller træer op til 2-3 m. Den kan bo i 

skov, men lever ikke i områder, der ikke har åbninger og partier med opvækst 

under 3 m. Natravnen er ret stedfast og vender tilbage til samme ynglested år 

efter år. Om vinteren trækker den til Afrika. 

Natravn. Foto fra www.wikipedia.dk

Eigil Jensen A/S

VANDEL GRUSGRAV

Vurdering af Natravn
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Omkring Vandel Grusgrav er natravn kendt fra Frederikshåb Plantage og Rand-

bøl Hede. Der er kendte ynglelokaliteter ved Klitterne (Frederikshåb Plantage) og 

hedeområderne syd og sydvest for Erhvervspark Vandel (flyvepladsen).

3 PÅVIRKNINGER

Som alle andre fugle er natravn følsom over for menneskelig færdsel og støj. 

Undersøgelser af natravn viser, at arten bliver påvirket af færdsel fra mennesker 

og fx hunde. Disse kan skræmme natravn af reden, hvorefter rovdyr, fugle eller 

hunde kan æde æggene eller ungerne. Forlængelse af indvindingen på matr. nr. 

2v Daldover by, Randbøl vil ikke medføre en øget menneskelig trafik i områder 

med forekomst af natravn.

Ligeledes kan støj forstyrre natravnen, hvis støjen er så høj, at fuglene ikke kan 

kommunikere med hindanden, og især hvis støjen forstyrrer deres territorialsang. 

Den beregnede støjudbredelse af støj (se bilag 2) fra grusgraven vil ikke oversti-

ge 30 dB i skov- eller hedeområderne, hvor der er egnede levesteder for eller 

kendte forekomster af natravn. Det er usandsynligt, at natravnen vil blive påvirket 

negativt af så lave støjbelastninger. Normalt vil fugle ikke blive påvirket negativt 

af baggrundsstøj under 50 dB. 

Ydermere er natravn nataktiv og forekommer kun i Danmark i sommerhalvåret. 

Derfor vil grusgravens aktivitet, begrænset til tidsrummet 7:00-17:00, ikke over-

lappe med natravnens aktive periode på døgnet. Om dagen sidder natravne helt 

stille i et træ eller på jorden og stoler på, at dens kamuflage vil skjule den for 

potentielle fjender. Derfor er den også ret robust overfor støj i dagtimerne. 

Støv fra grusgraven, der nedfalder i levesteder for natravn, vurderes at være i så 

beskedne mængder, at det ikke vil påvirke natravnen negativt. 

4 KONKLUSION

Den lave støjpåvirkning fra grusgravens maskiner, sammenholdt med den al-

mindelig færdsel i området samt til og fra graven, vurderes ikke at påvirke yngle-

og leversteder for natravn i området ved Frederikshåb Plantage og Randbøl 

Hede. 
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Bilag 4 - Tilladelser og dispensationer 

Tilladelse til nedsivning af grusvaskevand 
Mulig placering af erstatningsskov 
Forhåndstilsagn fra NST 
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Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV  
Support: miljoeportal@miljoeportal.dk

Målforhold: 

29.02.2016

1:4470

Dato:

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



 

Naturstyrelsen  • Vadehavet • Skovridervej 3 • 6510 Gram 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 73 51 44 98 • CVR 33157274 • EAN 5798000860667 • vad@nst.dk • www.nst.dk 

 Naturstyrelsen 

 Haraldsgade 53  

 2100 København Ø.   

  

 Att. Gert Agger geagg@nst.dk  

Vadehavet 

J.nr. NST-321-05854 

Ref. alh 

Den 15. februar 2016 

Høringssvar vedr. ryddet fredskovsareal i grusgrav på matr. nr. 2v 

Daldover By, Randbøl 

 

Region Syddanmark har d. 20. november 2015 sendt et høringsbrev til 

Naturstyrelsen Trekantsområdet om forlænget råstofindvinding på matr. nr. 2v 

Daldover By, Randbøl. Arealet til råstofindvinding omfatter bl.a. et lille 

fredskovsareal på 0,7 ha, og sagen skal derfor behandles efter skovloven. 

Skovlovssagen hører under Naturstyrelsen Vadehavet. Ved en beklagelig fejl er 

regionens brev ikke blevet besvaret. I har nu rykket for et svar. 

 

Det fremgår af regionens høringsbrev, at den nuværende grusgravningstilladelse 

udløber d. 1. marts 2016. Råstofindvindingen ønskes fortsat. Det fremgår 

endvidere, at området er udlagt som råstofområde i regionplan fra 2001. 

 

Det fremgår af orthofotos at den lille fredskov er ryddet omkring 2008 i 

forbindelse med grusgravningen.  

 

 
Orthofoto fra 2006, hvor den lille fredskov er vist med rødt. 
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Orthofoto fra 2015, hvor det tidligere skovareal er vist med rødt. 

 

 

Da grusgraven ligger i udpeget råstofområde i regionplanen er Naturstyrelsen 

indstillet på at lovliggøre at fredskoven er ryddet til grusgravning. Lovliggørelsen 

vil bl.a. ske på vilkår af at der udlægges 1,1 ha erstatningsskov. 

  

For at kunne træffe en afgørelse efter skovloven har Naturstyrelsen brug for 

yderligere oplysninger i sagen. Da det p.g.a. vinterferien ikke har været muligt at få 

disse oplysninger med det samme, sendes høringssvaret med dette forhåndstilsagn 

om lovliggørelse, mens en egentlig skovlovsafgørelse afventer. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anne Livbjerg Hansen 
skovfoged 

 



 

35 
 

 

 

Bilag 5 – Kortbilag med støjvold 
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Bilag 5 - Kortbilag, Støjvold. Der er med grøn farve angivet hvor støjgener mod naboer 
skal afhjælpes med en støjvold. Afstandskrav på 150 meter til nærmeste boligers opholds-
areal er ikke indregnet. Med rød signatur er angivet flyverskjul nr. 548. Støjvolden må ikke 
føres op ad flyverskjulet. 


