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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes op til 1.000 m³ klæg årligt på 2½ ha af 
matr. nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune. Tilladelsen til erhvervsmæssig råstof-
indvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7, stk. 1, og den er betinget af vilkårene på de 
følgende sider. 

Sagens baggrund 
Kystdirektoratet har frem til 1. august 2018 tilladelse til indvinding af klægforekomster på matr.nr. 
407 Østerende-Ballum, Ballum. Tilladelsen blev givet i 2008 af Tønder Kommune og omfatter et 
areal på ca. 2,5 ha. Kystdirektoratet, der ejer matriklen, søger nu om forlængelse af tilladelsen, 
hvor der forventes en årlig produktion på op til 1.000 m³. Klæg anvendes til vedligeholdelse af Rø-
mø Dæmningen og reparation af områdets diger. Det er nødvendigt at have muligheden for at gra-
ve klæg ved akutte digebrud samt til løbende vedligehold. 
 
Transport til og fra indvindingsområdet vil ske via kommunevej 188, jf. bilag 1. I forbindelse med 
efterbehandling skal der ske skelgennemgravning mod syd, hvor der også sker indvinding af klæg. 
På den måde vil de to matrikler efter endt indvinding henlægge som en stor sø. 
 
Området er i Råstofplan 2016 udlagt som graveområde for klæg. Klægindvindingsområdet ligger 
inden for internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000 N89 ”Vadehavet”. Området udgøres 
af ni fuglebeskyttelsesområder og fire habitatområder. Området, som Kystdirektoratet pt. har tilla-
delse til indvinding på, ligger inden for fuglebeskyttelsesområde nummer F67 ”Ballum og Husum 
Enge og Kamper Strandenge” og det grænser op til fuglebeskyttelsesområde nr. F57 ”Vadehavet” 
samt habitatområde H78 ”Vadehavet med Ribe Å Tved Å og Varde Å vest for Varde”.  
 
Da området derfor er omfattet af habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 har regionen udarbejdet væ-
sentlighedsvurdering. Læs nærmere under afsnittet ”Screeningsafgørelse om at der ikke er krav 
om miljøvurdering”. Tønder Kommune har meddelt dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslo-
vens § 3, da arealet, der er udlagt til råstofindvinding lever op til kriterierne for at være beskyttet 
eng, og da der i forbindelse med tidligere klæggravning er opstået en sø. 

Ejerforhold 
Ifølge tingbogen står Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig som ejer af matrikel 407 Østeren-
de-Ballum, Ballum 

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

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

 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 gældende indtil 1. september 2038, hvor tilladelsen udløber. Tilladelsen er 
meddelt for 20 år. Det fremgår af råstofloven, at en tilladelse kan meddeles for mere end 10 
år, når der er tale om et særligt sjældent råstof. Klæg vurderes at være et sådan sjældent 
råstof. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 
 

2. Da klæg ikke indvindes kontinuerligt, men efter behov, bortfalder tilladelsen ikke, hvis den 
ikke udnyttes tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden 
følgende år, jf. råstoflovens § 10, stk. 7. 

 
3. Der må årligt indvindes 1.000 m3 klæg, dog jf. vilkår 6.  

4. Råstofgravens driftstider er: 

a. Mandag – fredag: kl. 07.00 – 17.00 
b. Øvrige tidspunkter: lukket, dog jf. vilkår 6. 
 

5. Den almindelige drift, dvs. indvinding af klæg og transport af dette væk fra området, må af 
hensyn til fuglenes yngleperiode ikke foregå i perioden fra 1. maj til 30. august, dog jf. vilkår 
6. 

6. Ved akut digebrud tilsidesættes vilkår 3 – 5. Region Syddanmark skal orienteres. Området 
skal efterfølgende efterbehandles i overensstemmelse med efterbehandlingsvilkårene og 
efterbehandlingsplanen. 

7. På grund af områdets naturværdi må det indvundne klæg kun anvendes til vedligehold og 
reparation af Rømø Dæmningen og områdets diger. 

8. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgnin-
gen angivne maskiner; gravemaskine og traktor eller lastbil. Afvigelser herfra kan kun ske 
efter aftale med Region Syddanmark. 

9. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituati-
onen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 17.00 55 dB (A) 

Øvrige tidspunkter  Lukket 

 
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller be-
regninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afhol-
des af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et la-
boratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
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Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være 
på 3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  
 
Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal 
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 læsning gør det på-
krævet. 

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

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

ne. 

11. Hvis der sker skader på skel, er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne. 

12. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 1 ha. Ved graveområdet forstås områder, 
hvor eventuel muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt.  

13. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. 
bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 

14. Den rørskovsbevoksede del vest for eksisterende sø skal forblive uberørt. 

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

gen. 

 

16. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid gæl-

dende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

Afstandskrav og jordvolde 

 

17. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med 

Region Syddanmark.  

 

18. Der må ikke graves nærmere end 3 m mod ikke gennemgravet skel, og ikke under et skrå-

ningsanlæg på 1:2, jf. figur 1. 

 

 

 

          Figur 1 – Vilkår for gravning nær ikke gennemgravet skel. 
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19. Der må ikke graves nærmere end 20 m fra midten af Kystvej (østskel), jf. figur 2. Skrånin-

gerne mod Kystvej skal etableres ved afgravning, dvs. skråningerne må ikke etableres ved 

påfyldning. Evt. skråninger over grundvandsspejl skal behandles i overensstemmelse med 

vilkår 38. 

 
                                      Figur 2 – vilkår for gravning nær Kystvejen. 

 

 

20. Mod fyldgraven (vestskel) skal der etableres en 4 m bred zone, der tillader transport langs 

fyldgraven, jf. figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                      Figur 3 – vilkår for gravning mod fyldgraven. 

 

21. Tilladt gravedybde er til bunden af klægforekomsten under forudsætning af, at skråningsan-

læg overholdes. 

 

22. Der kan etableres klægdepot med et volumen på 1.000 m³. Depotet må have en maksimal 

højde på 1,5 m og skal etableres i matriklens nordvestlige hjørne. 
 

23. På et trekantet areal af matriklen, der er afgrænset af de østligste 15 m af kommunevej 188 

og herfra 60 m syd af Kystvej, må der ikke forefindes noget af større højde end 1 m, regnet 

fra de tilstødende vejes plan, jf. Tingbogens byrde 001 for matriklen. 
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Vej og trafik 

 

24. Transport til og fra indvindingsområdet skal ske via overkørslen ud til den del af Kystvej 

som omfatter matr.nr. 694 Østerende-Ballum, Ballum, jf. bilag 1. 
 

25. Eventuelle interne veje skal etableres, så de ikke skæmmer i landskabet, og vejen må ikke 

bestå at tilførte materialer. 

 

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

 

Forureningsforebyggelse 

 

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

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

ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

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

 

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

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

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

reparation. 

 

30. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entrepre-

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

undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

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

 

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

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

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

tanke skal anmeldes til kommunen. 

 

33. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Tønder Kommunes Regulativ for affald. 

 

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

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

 

35. Der må ikke foretages afbrænding i klæggraven. 
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Efterbehandlingsvilkår 

 

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

dringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

37. Efterbehandlingsarbejdet skal ske løbende, dog således at det skal være praktisk muligt 

under hensyn til råstofgravens drift. 

 

38. Området skal efter endt indvinding efterbehandles til naturformål. 
 

39. Skråningerne over grundvandsspejl mod Kystvej må ikke efterlades stejlere end et anlæg 

på 1:5.  
 

40. Der kan efterlades en sø på størstedelen af arealet under følgende vilkår: 
 

a. Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældninger må ikke 

være stejlere end 1:6 langs det nordlige og østlige skel, jf. figur 4 nedenfor. 
 

 

 
  Figur 4 – Efterbehandling af brinker ved nord og østligt skel 

 

b. Mod vest må hældningen være 1:4, jf. figur 5 nedenfor. 

 
Figur 5 – Efterbehandling langs det vestlige skel ud mod fyldgraven. 

 

c. Mod syd kan der ske gennemgrav af skel mod matr.nr. 729 for at sikre udnyttelsen 

af forekomster. Hvis der ikke sker gennemgravning af skel, skal der efterbehandles 

ikke stejlere en anlæg 1:6, jf. figur 4. 

højeste vandstand 

Udlægges som 

 vedvarende græs (10 m) 

højeste vandstand 

Udlægges som 

 vedvarende græs (4 m) 
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d. Søbreddens længde skal gøres længst mulig, så den bugter sig med mange næs 

og vige. 

e. I søens vindfølsomme sider kan der udlægges sten for at undgå erosion af kanter-

ne. 

f. Der skal langs den nordlige og østlige bred udlægges en mindst 10 m bred bræm-

me med vedvarende græs omkring den efterbehandlede gravesø for at sikre vand-

kvaliteten i søen samt ønsket om et højt naturindhold i søen, jf. figur 4. Søen skal 

anlægges således at bræmmen ikke berører naboarealer. Langs det vestlige skel, 

ud mod fyldgraven, friholdes en fire meter bred dyrkningsfri bræmme, jf. figur 5. 

Bræmmen beregnes fra søens højeste vandstand. Bræmmen må fremover ikke 

jordbehandles, dyrkes, gødes eller sprøjtes, men skal henligge som naturareal. 

g. Der skal efterlades en fugle ø i søen. Denne kan bestå af sekundære råstoffer, som 

ikke kan anvendes til dige reparationer, men det er indvinders ansvar at sørge for, 

at der er materiale nok til etablere øen. Fugleøen skal have en minimumsstørrelse 

på 1.500 m2. 

h. Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb eller fyldgrave, heller ikke via 

dræn. Der må imidlertid etableres forbindelse mellem de to fremtidige gravesøer på 

hhv. matr.nr. 407 og 729 i forbindelse med gennemgravning af skel. Såfremt søen 

på nabomatriklen har opnået § 3-beskyttelse inden skelgennemgravningen, skal 

indvinder sørge for at indhente dispensation til gennemgravning hos rette myndig-

hed. 

i. Der må ikke opsættes nogen form for hegn, bortset fra dyrehegn. Disse må ikke ha-

ve en højde på over 1,2 m. 

 

41. Der må af hensyn til fuglelivet og arealets status som Natura 2000-område ikke drives jagt, 

med mindre det er en forudsætning for at beskytte arterne på udpegningsgrundlaget. 

 

42. Der må ikke udsættes dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen. 

 

43. Arealet må ikke gødes, sprøjtes eller tilføres andre hjælpemidler. 
 

44. Arealet må ikke tilplantes med træer eller buske. 

 

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

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

res. 

 

46. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til 

råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 
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47. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående. 

 

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

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

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

ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 

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

tinglyste vilkår med undtagelse af vilkår 42 og 43 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 overtrædelse 
af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
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. 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortids-
minder, skal fundet straks anmeldes til Museum Sønderjylland. Indvindingen skal standses i det 
omfang den berører fortidsmindet.   

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

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

Tinglysning 

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn 
til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal ef-
ter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af 
Råstoflovens § 10, stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 
 
Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionen 
en regning for udlagt tinglysningsgebyr. 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Rå-
stoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lov-
liggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, 
såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger 
udføre for den ansvarliges regning. 

Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering 

Det ansøgte område ligger inden for internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000 N89 
”Vadehavet”. I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 har regionen udarbejdet en væsent-
lighedsvurdering af projektets mulige virkninger på Natura 2000-området og dets bevaringsmål-
sætninger. Konklusionen på væsentlighedsvurderingen er, at projektet ikke skal igennem en kon-
sekvensvurdering. Væsentlighedsvurderingen er indsat som bilag 4. 
 
Region Syddanmark har efterfølgende gennemført en screening af ansøgningen jf. VVM-lovens jf. 
§ 21. På baggrund af screeningen vurderer regionen, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonse-
kvensrapport (vurdering af virkningerne på miljøet) før der kan meddeles forlængelse af tilladelse 
til indvindingen på matr. nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune, jf. VVM-lovens § 
16. Screeningen har været i høring i perioden 13. februar 2018 til 14. marts 2018. 
 
Afgørelsen er meddelt den 15. marts 2018 og er indsat som bilag 5. 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende i perioden 8. december 2017 til 20. ja-
nuar 2018: 
 
Myndighed:  Tønder Kommune, Ole Bach-Svendsen, e-mail: ob@toender.dk 
Myndighed:  Miljøstyrelsen Syd, e-mail: syd@mst.dk 
Ejer og ansøger: Kystdirektoratet, e-mail: anl@kyst.dk 
Museum:  Museum Sønderjylland, e-mail: planer@museum-sonderjylland.dk 
Nabo:  Claudia Bech, Gl. Ullerupvej 34, 6780 Skærbæk 
Nabo:  Digelaget, Bredeådalen, Jens Nissen, Østerende 4, 6261 Bredebro 
Naboindvinder: Knud Lykou, Skast 83, 6261 Bredebro 
 
 
Tønder Kommunes bemærkninger: 
Kommunens afdeling for Natur og Vandløb har bemærket, at der på matriklen er et vandhul, som 
er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.  
Kommunens afdeling Team Plan, Byg og Trafik har forholdt sig til både ansøgningen og indvin-
dingstilladelse og screeningsudkastet. De oplyser, at de støtter op om indvinding af klæg til for-
stærkning og reparation af diger. Dog er de langsigtede konsekvenser ved at omdanne landbrugs-
jord til sø ikke kendte i marsken. Klægdepotet må ikke stikke højt op, således at det skæmmer 
landskabet. 
 
Regionens bemærkninger: 
Det er sat som forudsætning for igangsætning af indvinding, at der foreligger en dispensation i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 mht. søen på matriklen. 
Klægdepotet vil blive placeret og udformet som beskrevet i vilkår nr. 20. Bemærkningerne om de 
langsigtede konsekvenser ved at omdanne landbrugsjord til sø i marsken er taget til efterretning. 
 
Museum Sønderjyllands bemærkninger: 
Museet henviser til deres udtalelse af 11. marts 2008 afgivet i forbindelse med ansøgningen på 
eksisterende tilladelse. De oplyste dengang, at de ikke mener, at der indenfor det anførte indvin-
dingsområde findes væsentlige bevaringsværdier af jordfaste fortidsminder, som vil blive berørt af 
klægudvindingen. 
 
Regionens bemærkninger: 
Museets bemærkninger er taget til efterretning. 
 
Der er ikke indkommet høringssvar fra naboer. 
 

Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler 

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

mailto:ob@toender.dk
mailto:anl@kyst.dk
mailto:planer@museum-sonderjylland.dk
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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 4. april 2018 til 3. maj 2018, og der er indkommet følgende høringssvar. 
 
Fra Miljøstyrelsen Sydjylland: 
Miljøstyrelsen Sydjylland foreslår, at perioden, hvor der ikke må indvindes på grund af fuglenes 
yngletid, ændres til 15. marts – 15. juli. Derudover har de foreslået, at der stilles vilkår til etablering 
af fugleøen. 
 
Regionens bemærkninger: 
Regionen har valgt at følge de vilkår omkring indvinding i fuglenes yngletid, som er stillet i Tønder 
Kommunes dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Dog under forbehold for vilkår 6 
i denne tilladelse. Med hensyn til fugle ø har Regionen efterfølgende i samarbejde med Miljøstyrel-
sen udarbejdet vilkår til etablering. Vilkår fremgår af efterbehandlingsplanen - bilag 3. 
 
Fra Nationalpark Vadehavet: 
Nationalpark Vadehavet har kommenteret på gravning i fuglenes yngletid, anbefalet løbende efter-
behandling samt kommenteret på øvrige forhold omkring efterbehandling. 
 
Regionens bemærkninger: 
Regionen har valgt at følge de vilkår omkring indvinding i fuglenes yngletid, som er stillet i Tønder 
Kommunes dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Dog under forbehold for vilkår 6 
i denne tilladelse. Der er indsat vilkår om løbende efterbehandling, bræmmer med vedvarende 
græs langs søen, samt at efterbehandlingen udelukkende sker til natur og ikke rekreative formål. 
Derudover er der tilføjet en uddybende beskrivelse af udformning af fugleø. 
 
Fra Kystdirektoratet: 
Kystdirektoratet har gjort opmærksom på, at de som offentlig myndighed ikke skal stille sikker-
hedsstillelse. Samtidig har de bedt om en tydeligere beskrivelse af adgangsvejen. 
 
Regionens bemærkninger: 
Det er korrekt, at en offentlig myndighed ikke skal stille sikkerhedsstillelse, jf.noter til råstoflovens § 
10. Vilkår om sikkerhedsstillelse er derfor slettet i tilladelsen. 
Der er lavet tydeligere markering af adgangsvejen i vilkår 23 og kortbilag 1. 

Høring af Tønder Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Tønder Kommune omkring fast-
sættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 4. april 2018 til 3. maj 2018 i medfør af Råstoflo-
vens § 10a. 
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Tønder Kommunes høringssvar:

 
 
Regionens bemærkninger: 
Regionen har vurderet, at da der i tilladelsen til indvinding på matriklen mod syd, hvor der sker 
gennemgravning af skel, er stillet vilkår om anlæg 1:6, vil det være hensigtsmæssigt med ensartet 
anlæg. Efterfølgende er Tønder Kommune og regionen blevet enige om, at vilkår om anlæg 1:6. 
 
 
 
Fra Museum Sønderjylland: 

 

Region Syddanmark 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

 

Att.: Niels Koch 

 
Museet har i 2008 udtalt sig om området. Udtalelsen er stadig gældende: 
 
Arkæologisk udtalelse vedr. Indvinding af klæg – Matr. 407, Østerende-Ballum, Ballum 

(Tønder Kommune) 
 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev sagsnr: 08/2389-8.1.3 
 
Arkæologisk udtalelse i henhold til Museumslovens § 25, se venligst vedhæftede pdf. 
 
Med venlig hilsen 
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ANNE BIRGITTE SØRENSEN  
MUSEUMSINSPEKTØR 
D +45 65 370 831  

ANSR@MSJ.DK  
 
MUSEUM SØNDERJYLLAND  

VIDEN OG SAMLINGER | ARKÆOLOGI  
 
ARKÆOLOGI HADERSLEV 
DALGADE 7 | DK-6100 HADERSLEV 
T +45 65 370 801 

 

 
 

mailto:ANSR@MSJ.DK
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Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) 
kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, 
en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, 
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig in-
teresse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der klages via 
Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.virk.dk eller www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller www.borger.dk, som man plejer, 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Regionen, da vi har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling 
af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et 
gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder 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 28. sep-
tember 2018 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer 
andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen 
af dette brev. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Karsten Baisgaard 
Områdechef 
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Kopi til: 
 
Myndighed:  Tønder Kommune, Ole Bach-Svendsen, e-mail: ob@toender.dk 
Myndighed:  Miljøstyrelsen Syd, e-mail: syd@mst.dk 
Ejer og ansøger: Kystdirektoratet, e-mail: anl@kyst.dk 
Museum:  Museum Sønderjylland, e-mail: planer@museum-sonderjylland.dk 
Nabo:  Claudia Bech, Gl. Ullerupvej 34, 6780 Skærbæk 
Nabo:  Digelaget, Bredeådalen, Jens Nissen, Østerende 4, 6261 Bredebro 
Naboindvinder: Knud Lykou, Skast 83, 6261 Bredebro 
Nationalpark Vadehavet, att.: John Frigge, jofri@danmarksnationalparker.dk 
Kulturarvsstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Naturstyrelsen Vadehavet, vad@nst.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg, Esbjerg@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland, pesus@esenet.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet Kreds Sydvestjylland, sydvestjylland@friluftsraadet.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 
 
Bilag 
 

1. Oversigtskort 
2. Graveplan 
3. Efterbehandlingsplan 
4. Væsentlighedsvurdering 
5. Screeningsafgørelse 
6. Tønder Kommunes dispensation iht. Naturbeskyttelseslovens § 3 

  

mailto:ob@toender.dk
mailto:anl@kyst.dk
mailto:planer@museum-sonderjylland.dk
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Bilag 2 – Graveplan 
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Bilag 3 – Efterbehandlingsplan 

I forbindelse med afslutning af indvindingen, vil der ske gennemgravning af skel mod syd – matr.nr. 
729 Østerende-Ballum. Gennemgravningen aftales med ejeren af det sydlige areal, samt tilsyns-
myndigheden. 
Området vil efter afgravning henligge som en sø. Søen vil blive udformet, så den tilgodeser to ho-
vedformål: en passende udnyttelse af den stedlige ressource og et godt levested for planter og dyr. 
 
Skråningsanlæg: 
Mod vest anlægges skråning med anlæg 1:4 til bunden af søen.  
Mod syd – 3 m fra skel graves med anlæg 1:4 mod søen (skal gennemgraves senere). Såfremt der 
ikke sker gennemgravning af skel skal der efterbehandles til anlæg 1:6. 
Mod øst – fra en afstand af 20 m til Kystvejens midte graves med anlæg 1:6 til bunden af søen. 
Mod nord anlægges skråning med anlæg 1:6 ud mod og i søen på en strækning af 12 m. Herefter 
anlæg 1:4 til bunden af søen. 
 
Fugleø: 
I søens nordøstlige hjørne etableres en fugle ø på ca. 1.500 m². Øen etableres evt. ved opfyldning 
med sekundære materialer, der ikke kan anvendes til dige reparationer. Øen, der skal være så lav 
og flad som muligt, etableres uden stejle brinker og med hældning på 1:4 – 1:7 på den måde kan 
rugende vadefugle gå rundt om øen. 
Øen etableres mere end 15 meter fra bredden og vanddybden omkring søen skal være minimum 
1½ m, således at fugle på øen er sikret mod mink, ræv og andre rovdyr. 
 
Erosion: 
For at modvirke erosion, kan der kantsikres, f.eks. ved at udlægge sten i søens vindfølsomme si-
der. 
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Bilag 4 - Væsentlighedsvurdering 
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Bilag 5 - Screeningsafgørelse 
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Bilag 6 – Tønder Kommunes dispensation iht. Naturbeskyttel-
seslovens § 3. 
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