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Dan-Grit A/S 
Industrivej 14 
6840 Oksbøl 
 

 

Ændring af tilladelse til råstofindvinding ved Forumvej 83, Alslev 

Varde Kommune meddeler herved tilladelse til, at der indvindes ca. 25.000 m³ 
sand, grus og sten årligt på ca. 7 ha af matr.nr. 1i Langsom Gde. Alslev. Arealet 
ejes af Dan-Grit A/S, Industrivej 14, 6840 Oksbøl. Arealet hvor der tillades 
råstofindvinding er angivet på vedhæftede kort.  

Tilladelsen gælder indtil 14. januar 2022, og den er betinget af nedenstående 
vilkår. 

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelse af 1. december 2006, Ribe amts sagsnr. 
04/225505/706. Det betyder, at tilladelsen af 1. december 2006 bortfælder, når 
igangsætningstilladelsen til den nye tilladelse er gældende. 

Det er en forudsætning for tilladelsen, at kørsel til og fra grusgraven sker via 
Forumvej fra sydøst mod Esbjergvej. 

Det er envidere en forudsætning for tilladelsen, at afstandskravene til 
nabomatriklerne overholdes og hvis nødvendigt genetableres af indvinderen, 
som beskrivet i vedlagte deklaration og grave- og efterbehandlingsplanen. 

Redegørelse 

Dan-Grit A/S har den 22. august 2011 søgt om tilladelse til råstofindvinding på 
matr.nr. 1i Langsom Gde. Alslev. Tilladelsen betyder, at den eksisterende 
råstofgrav forlænges og udvides til gravning under grundvandspejlet. Den 
maksimale gravedybde er 15 m under grundvandspejlet, jf. vedlagte deklaration. 
Der kan efterlades en sø på ca. 2,1 ha. 

Lovgrundlaget 

Tilladelsen er meddelt efter § 7, stk. 1, jf. § 8, i lov om råstoffer, bekendtgørelse 
nr. 950 af 24. september 2009. 

VVM-screening 

Varde Kommune har endvidere truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes 
en særlig VVM vurdering (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) indvindingen. 
Kommunen vurderer, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for 
råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde, se 
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vedlagte bilag. 

Der henvises til § 3 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om 
supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen).  

Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

Tilladelsen er betinget af, 

at indvinderen udarbejder en grave- og efterbehandlingsplan, der indeholder 
hovedelementerne for indvinding og efterbehandling. Planen skal godkendes af kommunen 
inden indvindingen påbegyndes,  

at indvindingen og efterbehandlingen sker i overensstemmelse med grave- og ef-
terbehandlingsplanen og de i deklarationen anførte retningslinier. Kommunen skal 
godkende ændringer i planerne,  

at der på kommunens foranledning og ejerens regning tinglyses vedlagte deklaration med vilkår 
for indvindning og efterbehandling, 

at den til enhver tid værende ejer eller bruger af matriklen overholder vilkårene stående i 
deklarationen, 

at indvinderen, som sikkerhed for opfyldelsen af tilladelsens vilkår og 
deklarationsbestemmelser, over for kommunen stiller en sikkerhed på kr. 411.000,00 i 
form af depositum, garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring,  

at sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af det aktuelle gravefelt og kan reguleres, når 
kommunen skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, 
efterbehandling eller lignende, 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks 
reguleringsindeks for jordarbejder. Garantien reguleres efter foregående års indeks for 3. 
kvartal. Det samlede indeks for 3. kvartal 2011 udgør 170,45.  
 
Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive frigivet af Varde Kommune før efterbehandlingen er 
tilendebragt og godkendt. 

at indvindingen ikke påbegyndes, før sikkerhedsstillelse og tinglysningsafgift er modtaget af 
kommunen, 

at  der gives meddelelse til kommunen, når indvindingen igangsættes, 

at Varde Kommune fører tilsyn med indvindingen, og uden retskendelse har adgang til 
indvindingsområdet for at påse, om tilladelsen og vilkårene overholdes,  

at Varde Kommune som tilsynsmyndighed kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal 
berigtiges indenfor en nærmere fastsat frist, 

at Varde Kommune, såfremt påbuddet ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart kan foretage 
det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning, og  
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at der skal betales råstofafgift, jf. lov om afgift af affald og råstoffer. 

at sugningen og gravearbejdet under ingen omstændigheder må føres under et plan, der har 
toppunkt ved banehegnet og en hældning på anlæg 2. Det vedrører skellet til matriklen 
ejet af Banedanmark beliggende vest for tilladt graveområde. 

Det skal endvidere bemærkes, 

at  tilladelsen bortfælder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er 
meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

at  museet finder det sandsynligt, at der befinder sig flere ikke registrerede fortidsminder i 
området, og anbefaler derfor en arkæologisk forundersøgelse. 

at  tilladelsen ikke fritager indehaveren for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige 
naboretlige regler, 

at der er givet tillladelse til indvinding under grundvandsspejlet efter vandforsyningslovens § 26  

at etablering af losse- eller fyldplads kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelses-lovens § 33, 
jf. § 50, 

at tilkørsel af jord til opfyldning udefra kræver særlig tilladelse efter § 52 i lov om forurenet 
jord, 

at resultater af råstofundersøgelser inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til De 
Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)på særlige skema-
er, som kan fås herfra. Ansøgeren kan i forbindelse med indsendelse af indberetningen 
fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke gøres tilgængelige for offentligheden før 
udløbet af et år fra indsendelsen. 

at  erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler ejer af 
ejendommen og/eller vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige 
erstatningsregler. 

at når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af forvaltningen vil de tinglyste 
bestemmelser blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Før indvindingen starter 
Først når Varde Kommune har givet igangsætningstilladelsen må arbejdet med at rømme overjord 
og indvinde starte. Inden igangsætningstilladelsen kan gives, skal følgende forudsætninger opfyldes: 
 

· Klagefristen for råstoftilladelsen skal være udløbet, og hvis der kommer klager skal 
klagesager være afgjort. 

· Grave- og efterbehandlingsplanen for området skal være fremsendt og accepteret af Varde 
Kommune. 

· Sikkerhed for indvindingen skal være stillet. Dens størrelse er fastsat i vilkårene. Der 
vedlægges en standard, som vi anbefaler at banken eller kautionsforsikringsselsskabet 
bruger. 

· Tinglysningsafgift på 1.400,00 kr skal være indbetalt. 
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Klagevejledning 

Varde Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

adressaten for afgørelsen, 
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 beskyttelse af natur og miljø, 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Klagefristen er 4 uger fra d. 17. januar 2012, hvor afgørelsen bliver annonceret i den lokale 
ugeavis. 
 
Klagefristen udløber d. 14. februar 2012. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Den skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til 
Varde Kommune, Virksomheden Plan og Byg, Toften 2, 6818 Årre eller på e-mail til 
vardekommune@varde.dk. Kommunen videresender klagen og sagens akter til Natur- og 
Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til. Du vil modtage kopi af 
kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet.  

En klage over at der ikke er VVM-pligt skal dog sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail nmkn@nmkn.dk  

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den der klager, 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kroner for 
privatpersoner og 3.000 kroner for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis: 

klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klager 
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetencer. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra tidspunktet for 
afgørelsens modtagelse jf. råstoflovens § 43, stk. 1. 
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Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage medfører, at tilladelsen ikke 
må udnyttes, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

Ejeren fremsender tinglysningsgebyr kr. 1.400,- til Varde Kommune efter udløbet af klagefristen. 
Kommunen sørger for tinglysningen, når tinglysningsgebyret er modtaget.  

     

Kopi af dette brev med bilag er sendt til: 

Naboejer Johanna Christina 
Kruisselbrink 

Alslev Møllevej 25 6800 Varde 

Bjarne Overgaard 
Mortensen 

Forumvej 101 6800  Varde 

Jens Marinus Riber 
Nielsen 

Forumvej 97 6800 Varde 

Karen Margrethe Burgaard Forumvej 90 6800 Varde 

Helle Anette Hansen Forumvej 70 6800 Varde 

Kim Wolf Forumvej 80 6800 Varde 

Poul-Erik Vind Alslev Møllevej 5 6800 Varde 

Varde Varmeforsyning A/S Gl. Kærvej 15 6800 Varde 

Banedanmark, Økonomi 
Indkøb og Ejendom 
Areal og Miljø  
Hans Jacob Lei 

hjl@BANE.dk   

Ole Eriksen Alslev Møllevej 12 6800 Varde 

Randi Susanne Jøker 
Nielsen 

Alslev Møllevej 9 6800                                              
Varde 

Hilmer Nissen Bredgade 60 6800                                          
Varde 

 

 

Andre   Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen, Frøstrupvej 200, 
Lunde, 6830 Nørre Nebel (varde@dn.dk)  

Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde (jl@vardemuseum.dk) 

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (nst@nst.dk) 



 

 6  

Naturstyrelsen, Niels Christiansen, Blåvandshuk afdeling (blh@nst.dk) 

Esbjerg Lufthavn, Peter Bay, (ptb@esbjergkommune.dk) 

Dong energy A/S, (info@dongenergy.com) 

Varde forsyning A/S, (post@vardeforsyning.dk) 

Syd Energi  A/S (SE), (se@se.dk) 

Skat Midt- og Sydsjælland Ejendomsvurdering Herning, Brændgårdsvej 10, 7400 
Herning 

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle 
(andreas.blinkenberg@regionsyddanmark.dk) 

 

Med venlig hilsen 

Christina Thormann 
Landskabsarkitekt 

 

 

Bilag: 

Deklaration  

Kortbilag (1:15.000 og 1:1.200) 

VVM-screening  

Tilladelse til råstofgravning under grundvandspejl  



 

 

Matr. nr.: 1i Langsom Gde., Alslev 
Ejer:  Dan-Grit A/S 
  Industrivej 14 
  6840 Oksbøl                                               
      Sagsnummer: 990849 
      Anmelder:      
      Varde Kommune  
      Bytoften 2 
      6800 Varde 
      Tlf. 79 94 68 00 
 

 
 

 
 
 
 

Deklaration 
om råstofindvinding 

 
Varde Kommune har i medfør af § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, i lov om råstoffer, bekendtgørelse nr. 
950 af 24. september 2009, givet tilladelse til råstofindvinding på ca. 7 ha af matr.nr. 1i Langsom 
Gde., Alslev. I forbindelse med tilladelsen har kommunen fastsat følgende betingelser for 
nuværende og efterfølgende ejere af ejendommen: 
 
1. Indvinderen skal hvert år oplyse til Danmarks Statistik om indvindingsvirksomheden, bl.a. om 

art og mængde af de forekomster der indvindes, og om anvendelsen heraf. Oplysningerne 
givet på særlige skemaer som kommunen udsender. 

  
2. Findes der under råstofindvindingen spor af fortidsminder, det vil sige spor af menneskelig 

virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, f.eks. bopladser eller grave, skal indvindingen 
jfr. Museumslovens § 27, straks standses og anmeldelse foretages til 

 

- Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmgade 1, 1216 Kbh. K, tlf. 72 26 51 00 eller   

- Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde 
 
3. Findes der under indvindingen usædvanlige naturhistoriske genstande, f.eks. sjældne eller 

meget velbevarede forstenede dyr og planter, skal indvindingen, jfr. Museumslovens § 29, 
straks standses og anmeldelse foretages til 

 

-  Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg  
 

Indvinding 
 
4. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 7 ha, idet der skal ske en løbende 

efterbehandling af afgravede arealer i samme takt som indvindingen skrider frem. Arealet er 
angivet med skråskravering på vedlagte kort 

 
5. Varde Kommune kan til enhver tid forlange at: 

· Grænsen for det areal der må graves i, skal sættes af i marken efter 
nærmere aftale med kommunen. Pælene til afmærkning mv. må ikke 
fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske 
med betonringe. 

· Ved nivellement skal højdekoten i D.V.R. 90 (Dansk Vertikal Reference) 
af det nuværende terræn angives ved de afsætte pæle. Endvidere skal 



 

 

top og fod af de nuværende skrænter vises inden for det areal, 
tilladelsen gælder. 

· En pæl med koteangivelse (”fixpunkt”) skal placeres et passende og 
sikkert sted inden for eller i nærheden af graveområdet. Placeringen 
skal vises på målrids. Som alternativ kan kote af vejmidte af Forumvej ud 
for indkørslen til råstofgraven angives.  

· Udgiften til ovenstående afholdes af indvinder.  
 
6. Landbrugsarealer skal drives jordbrugsmæssigt indtil indvindingen påbegyndes. 
 
7. Overskydende muld og overjord må fjernes fra arealet. Overjorden og muld, der skal bruges 

til efterbehandlingen, skal lægges i depot indenfor det tilladte graveområde til senere 
anvendelse. 

 
8. Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal 

mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet starter. 
 
9. Jord med humus i, f.eks. muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke 

tildækkes af andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko 
for forurening af grundvandet på grund af nedbrydning af det organiske materiale. 

 
10. På arealet må ikke henstilles andre end de for indvindingen nødvendige maskiner, vogne, 

redskaber og lignende. 
 
11. Der må ikke graves dybere end 15 m under grundvandspejlet. 
 
12. Der må ikke foretages råstofindvinding nærmere end 75 m fra nærmeste drikkevandsboring.  
 
13. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 m og ikke under et skråningsanlæg på 1:1,5. Af 

hensyn til beskyttelse af levende hegn må der dog ikke graves nærmere hegnsmidten end 
5,0 m. 

 
14. Skråninger mod Forumvej, må under indvindingen ikke være stejlere end 1:2. 

Efterbehandlede skrænter skal overholde kravene stillet i vilkår nr. 31 og indvinder skal i 
graveplanen dokumentere, at der efterlades tilstrækkelige mængder materialer til at disse 
krav kan overholdes. 
 

15. Der må ikke graves nærmere bygninger på naboejendomme end 25 m. 
 
16. Der må ikke graves nærmere Forumvej end 10 m fra vejskel. 
 
17. Adgangen til grusgraven skal ske ad Forumvej. 

 
18. Der må ikke uden kommunens tilladelse etableres nye overkørsler eller foretages ændringer 

i eksisterende overkørsler til Forumvej.   
 
19. Råstofgravens driftstider er: 

Udlevering og læsning: mandag til fredag kl. 06.00 – 18.00 
Gravning, transport- og oparbejdningsanlæg: mandag – fredag 07.00 – 16.00 

20. Virksomhedens samlede støjbelastning skal generelt overholde Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser ved nabobeboelser og i omliggende områder. Ifølge disse må bidraget til 
støjbelastningen (fra alle aktiviteter på den samlede virksomhed) ved boligers udendørs 
opholdsareal ikke overstige følgende værdier: 

 
 



 

 

Ugedag Tidsrum Støjgrænse 

   Mandag - fredag    Kl. 07.00 – 18.00     55 dB (A) 

   Lørdag    Kl. 07.00 – 14.00     55 dB (A) 

   Lørdag     Kl. 14.00 – 22.00     45 db (A) 

   Søn- og helligdage    Kl. 07.00 – 22.00     45 db (A) 

   Aften    Kl. 18.00 – 22.00     45 db (A) 

   Nat    Kl. 22.00 – 07.00     40  db (A) 

 
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet – dog normalt højst 1 gang om året –  skal 
virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, 
at støjgrænserne er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
Målingerne/beregningerne skal udføres af en autoriseret måleinstitution, og i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993 om 
ekstern støj fra virksomheder.  
 
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 
virksomhedens areal, ikke holde med motorerne i gang, med mindre læsning gør det 
påkrævet. 

 
21. Eventuel senere etablering/opstilling af anlæg udover, hvad der er forudsat i ansøgningen, 

skal godkendes af kommunen. 
 
22. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes 

foranstaltninger til nedbringelse af generne efter nærmere anvisning fra kommunen. 
Fritliggende bunker af støvende materialer og støvende arealer, herunder interne veje, skal 
om nødvendigt oversprøjtes med støvdæmpende midler eller på anden måde forhindres i at 
give anledning til støvgener udenfor virksomhedens areal.  

 
23. Gravningen skal foregå på en sådan måde, at grundvandet ikke forurenes, specielt må der 

udvises særlig agtpågivenhed over for spild af brændstof og olie. 
 
24. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre 

selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Det samme gælder så vidt 
muligt for service og reparation.  

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

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

    
Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares 
forsvarligt udenfor selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko 
for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af 
olietanke skal anmeldes til kommunen.  
 
Efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden, kan der i særlige tilfælde opnås tilladelse til 
tankning og opbevaring af olieprodukter, benzin og lignende inden for selve gravearealet. 

 



 

 

25. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Varde Kommunes Regulativ for affald, som findes på 
Varde Kommunes hjemmeside. 

 
26. 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. 
 
27. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 
 
28. Der må, i forbindelse med indvinding af råstoffer, udførelse af efterbehandling og 

efterfølgende arealanvendelse, ikke tilkøres jord til opfyldning udefra, medmindre der er 
givet særlig tilladelse hertil, jf. § 52 i lov om forurenet jord. 

 
29. Der må i henhold til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle ikke ødelægges 

reder og ynglesteder med æg og yngel og der forbydes indsamling af æg. Desuden fremgår 
det, at i perioden: 

 

· 1. februar – 21. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fjernes 

· 1. februar – 31. august må rovfugles og uglers redetræer, samt hule træer med spættehuller 
ikke fældes. 

· 1. april – 31. august må digesvaleredder ikke ødelægges. 
 
30. Der må ikke ske sugning og gravearbejde under et plan, der har toppunkt ved banehegnet og 

en hældning på anlæg 2. Det vedrører skellet mod matriklen ejet af Banedanmark 
beliggende vest for tilladt graveområde. 

 
 

Efterbehandling 
 
31. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil Varde 

Kommune eventuelt har godkendt en revideret plan. 
 
Kommunen kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis 
indvindingen og/ eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er 
godkendt. Til brug for ajourføringen kan kommunen kræve foretaget et nivellement og en 
opmåling af arealet. 

 
32. Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for alle bygninger og 

installationer, der er etableret til brug for indvindingen, samt renses for affald og lignende, 
der ikke naturligt hører til på det efterbehandlede areal. 

 
33. Arealerne skal efter endt indvinding inddrages til naturformål og sø. 
 
34. Mod det sydlige matrikelskel mod Forumvej må skrænten ikke efterlades stejlere end en 

hældning på 1:2. Mod det nordøstlige matrikelskel mod matr. nr. 1a langsom Gde., Alslev 
må skrænterne ikke efterlades stejlere end en hældning på 1:2,5. 

 
35. Beplantning må kun ske med egnstypiske og hjemmehørende buske og træer.  
 
36. Der må ikke efterlades jordforhøjninger eller volde over eksisterede terræn. Det 

efterbehandlede terræn skal tilsluttes de omgivende koter. 
 
37. På arealerne, der skal bruges til plantevækst, for eks. ved jordbrug eller naturlig opvækst, 

skal efterbehandlingen altid slutte med grubning af gravens bund. 
 
 
 



 

 

38. Der kan på arealet efterlades en sø på ikke over 2,1 ha. 
 

· Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være 
stejlere end 1:5 indtil 2,0 m dybde. Dog kan der efterlades bredhældninger der er stejlere 
jf. gældende efterbehandlingsplan. 

 

· Langs søbredden i vandet skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 4,0 m 
bred og ikke over 1,0 m dyb sikkerheds- og lavvandszone, som skal udføres af 
friktionsmaterialer. Den må ikke udføres af, eller beklædes med hverken overjord 
eller muld. 

 

· Søbreddens længde gøres længst muligt så den bugter sig med mange næs og vige. 
 

· Af naturbeskyttelseshensyn anbefales etableringen af en ø på min 100 m2. Øen må ikke 
dannes ved opfyldning med opgravet materiale, men kan etableres ved at lade mindre 
partier stå uafgravet. Den mulige placering af øen er vist på efterbehandlingsplanen med 
en min. afstand fra søbredden på 12 m. 

 

· Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb, heller ikke via dræn. 
 

· Der må ikke opsættes nogen form for hegn, bortset fra kreaturhegn. 
 

· Der må ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller 
nær søen.  

· Der må ikke udlægges muld nærmere end 20 meter fra højeste vandstandslinje. 

· Hvis arealet skal benyttes som græsningsareal, må hegn og lignende ikke opsættes 
nærmere end 10 meter fra søens gennemsnitlige vandstand.  

 
39. Der stilles vilkår om, at der på hele det efterbehandlede areal ikke anvendes pesticider eller 

nogen form gødning for at beskytte grundvandet i området. 

40. Hvis der indledes råstofindvinding på tilstødende ejendomme, skal der af landskabelige 
hensyn foretages en udjævning og planering af de berørte skel efter tilsynets anvisninger. 

 
41. Efterbehandlings- og planeringsarbejderne skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som 

det, under hensyn til virksomhedens drift, er praktisk muligt og skal være afsluttet senest 1 
år efter indvindingens ophør. 

 
 

Tilsyn 
 
42. Kommunen fører tilsyn med overholdelse af vilkår m.v. i henhold til råstof- og 

landbrugsloven, og indehaveren af tilladelsen er forpligtiget til at rette sig efter de anvis-
ninger der meddeles af den tilsynsførende. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den 
tilsynsførende har ret til - når som helst - at besigtige de pågældende arealer. 

 
43. Hvis ejeren eller brugeren ikke inden for en af kommunen fastsat frist opfylder vilkår om 

efterbehandling, kan det ved dom pålægges ejeren eller brugeren inden for en fastsat 
tidsfrist ved tvangsbøder at udføre efterbehandlingen. 

 
44. Efterbehandlingsarbejderne kan ligeledes udføres af det offentlige for ejerens regning, hvis 

indvindingen afbrydes og ikke genoptages indenfor 1 år, medmindre særlig aftale om en 
længere frist er truffet med kommunen. 



 

 

 
45. Tilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
46. Efterbehandlingsforpligtigelsen indtræder omgående, hvis tilladelsen tilbagekaldes. 
 
 
Varde Kommune er påtaleberettiget. 
 

Foranstående begæres herved tinglyst på ovennævnte ejendom forud for alle 
rettigheder. 
 
 
 
Varde Kommune, den 10. januar 2012 
 
 
 
 
Christina Thormann 
Landskabsarkitekt 



 

Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde 

 
Dan-Grit A/S 
Industrivej 14 
6840 Oksbøl 
 
  

 

 

Tilladelse til råstofgravning under grundvandsspejl og indvinding af 
grundvand, matr. 1i Langsom Gde., Alslev 

 

Ansøgning 

Varde Kommune har den 22. august 2011 modtaget din ansøgning om 
råstofgravning under grundvandspejlet, på matrikel 1i Langsom Gde., Alslev, 
beliggende Forumvej 83, Alslev. 

Du har søgt om tilladelse til at indvinde 25.000 m3 sand og grus årligt under 
grundvandspejl. Du ønsker at grave til 16 m under terræn, svarende til15 m 
under grundvandsspejl. Indvindingsområdet omfatter 7 ha ifølge ansøgningen. 

Derudover er der søgt om indvinding af grundvand til vaskning/vaskesortering af 
råstoffer. Du ønsker at indvinde 70 m3 per døgn, svarende til 25.000 m3 per år. 

Du har også søgt om modtagelse af 10.000 m3/år ren jord udefra.  

 
Sagsbehandling 

Denne tilladelse vedrører de miljømæssige faktorer i forbindelse med 
råstofgravning under grundvandspejl, grundvandssænkning og indvinding af 
grundvand, som kan forårsage forårsage risici for naturen og miljøet. 
 

Tilladelse 

Team Miljø vurderer, at råstofgravning under grundvandspejl ikke vil forårsage 
væsentlige påvirkninger af omgivleserne og risici for forurening af jord og 
grundvand. 

Team Miljø meddeler hermed i medfør af vandforsyningslovens1 §§ 20 og 26 
tilladelse til: 

· gravning af 25.000 m3/år råstof under grundvandsspejl og 

· indvinding af 25.000 m3/år grundvand til vaskning og vaskesortering. 

 

                                                 

1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, LBK nr. 635 af 07. juni 2010 
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Vilkår 

· Råstofgravning under grundvandspejl må kun sker i forbindelse med gravning af sand og grus. 

· Indvindingsområdet er begrænset til de 7 ha, som vist på det vedlagte kortbilag på 1:15.000. 

· Der må graves ned til 15 m under grundvandsspejl. 

· Der må ikke afledes grundvand til vandløb eller kloak. Alt overskudsvand skal ledes tilbage til 
gravesøen eller nedsives på matrikel 1i Langsom Gde., Alslev. 

· Råstofgravningen og vandindvindingen må ikke føre til væsentlig grundvandssænkning i 
grusgravens omgivelser. Der skal tages særligt hensyn til grundvandsstanden i fiskesøen på 
matrikel 2f Alslev By, Alslev. 

· Råstofindvindingen må ikke føre til en nedsættelse af drikkevandskvaliteten af vandindvindings-
boringen på adressen Alslev Møllevej 9. 

· Der må kun tilkøres ren jord udefra, så længe der foreligger en gældende dispensation fra 
Region Syddanmark efter § 52 i jordforureningsloven2. 

· Tilladelsen gælder indtil 14. januar 2022, svarende til råstoftilladelsens gyldighed. 
 

Supplerende bemærkninger 

Ansøger er erstatningspligtig for skade, som forvoldes på bestående forhold ved forandring af 
grundvandsstanden under indvinding fra gravesøen (jævnfor vandforsyningslovens § 23). 

Kommunen fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 26 stk. 
3 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, såfremt vilkårene ikke overholdes. 

Modtagelse af ren jord udefra kræver en dispensation efter § 52 i jordforureningsloven. Region 
Syddanmark har den 7. november 2011 givet dispensation til at modtage 10.000 m3/år. 
Dispensationen udløber den 31. december 2022. 

 

Miljømæssig vurdering 

Graveområdet fremgår af det vedlagte kort og ligger i et område, som er udpeget til 
råstofindvinding af sand, grus og sten i Råstofplan 2009.  

Matriklen ejes af ansøgeren, Dan-Grit A/S, Industrivej 14, 6840 Oksbøl. 

Indvindingen af 25.000 m3 råstof per år under grundvandsspejlet vil forårsage en tilstrømning af ca. 
ca. 18.750 m3 grundvand til gravesøen per år. Tilstrømningen til gravesøen giver anledning til en 
grundvandssænkning i grundvandsmagasinet omkring søen. 

Der skal indvindes op mod ca. 25.000 m3 grundvand til vaskning af råstof. Der skal også anvendes 
grundvand til vanding af pladsen i sommerperioden. Alt overskudsvand vand skal nedsives eller 
ledes tilbage til søen efter anvendelsen til vaskesortering. 

Råstofgravningen og indvinding af grundvand kræver derfor en tilladelse efter vandforsyningslovens1 
§ 26. 

                                                 

2 Lov om forurenet jord, LBK nr. 1427 af 04. december 2009 
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Geologi 

Områdets geologi er udpræget bestående af sandede og grusede aflejringer. I boringer i nærheden 
af grusgraven findes 20-30 m sandede og grusede lag. Der er ikke beskrevet lerlag. 

Grundvand-indvindingsinteresser 

Den regionale strømningsretning er mod nordvest langs Varde Å, men lokalt bevæger det 
terrænære grundvand sig i nord-nordøstlig retning mod Alslev Å, som befinder sig ca. 1 km 
nordøst fra graveområdet. 

Området er defineret som område med drikkevandsinteressser. Der er intet indvindingsopland for 
vandværker i flere kilometers afstand. 

Varde Forsyning forsyner de fleste ejendomme i lokalområdet med drikkevand. Ejendommen 
Alslev Møllevej 9 er ikke tilsluttet Varde Forsyning og har en egen brønd til drikkevandsforsyning. 

Der befinder sig 3 indvindingsboringer til industri/procesvand på matriklen, DGU nr. 121.975, 
121.976 og 121.1124. Grundvandet fra vaskning af råsof skal indvindes fra boring DGU nr. 121.275.  

Der er 4 markvandsboringer i en afstand mellem 100 m og 300 m fra graveomrodet, DGU nr. 
121.477, 121.617, 121.641 og 121.657. De 4 markvandsboringer har tilladelse til at indvinde 
tilsammen 61.000 m3/år. Alle 4 markvandsboringer er fliltersat under 12 m under terran. 
Team Miljø vurderer derfor, at der ikke vil opstår nogen væsentlig påvirkning af indindvindings-
kapaciteten af markvandsboringerne, fordi boringen til oppumpning af vaskevandet kun er 10 m 
dyb.  

Nationale og internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter 

Alslev Å som ligger ca. 500 m nordøst for råstofområdet er det nærmeste § 3-beskyttede vandløb. 

Der befinder sig en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens3 § 3 ca. 150 m vest for matrikel 1i 
Langsom Gde., Alslev. Derudover er der et § 3-moseområde ca. 250 m nord-nordøst for 
graveområdet. Ydermerer befinder sig et internationalt beskyttelsesområde (habitatområdet Alslev 
Ådal) ca. 200 m nedstrøms råstofindvindingsområdet, som kan blive påvirket af sænkninger af 
grundvandsstanden. 

Det er Team Miljøs vurdering, at råstof- og grundvandindvindvindingens påvirkning af natur-
områderne og vandløb er ikke er væsentlig, blandt andet fordi vaskevandet nedsives igen på 
grunden, og afstanden mellem råstofsøen og naturområderne er forholdsvis stor. 

Team Miljø vurderer også, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet 
af habitatdirektivets bilag IV. Team Miljø har forventning om, at levevilkår for bilag IV-arter vil 
forbedres væsentligt efter afslutning af projektet, da råstofgraven skal reetableres til rekreations- 
og naturområde med sø. 

Forureninger 

Der findes et V2 kortlagt område ca. 50 m vest for matrikel 1i Langsom Gde., Alslev (Lok. 573-
00044). Kortlægningen er sket på grund af en kortlagt losseplads. Ved nedlagte lossepladser kan 
der forekomme udsivning af gasser med indeklimaproblemer til følge. Endvidere kan der strømme 
forurnenede percolat med grundvandet. Da grundvandsstrømningen ved råsofgraven forventes at 
være parallel i forhold til lossepladsen, og det indvundne grundvand returledes til magasinet i 
råstofgraven, vil der kun være en lille risiko for at indvindingen påvirker en eventuel percolatfane. 

                                                 

3 Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 933 af 24. september 2009 
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Klagevejledning 

Tilladelsen kan ifølge vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, 
klageberettigede, herunder enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

En eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til Varde Kommune, Team Miljø, 
Bytoften 2, 6800 Varde. Klagefristen er 4 uger fra 17. januar 2012 (vandforsyningsloven § 77). 

Tilladelsen må ikke udnyttes før efter klagefristens udløb. Team Miljø meddeler straks efter 
klagefristens udløb tilladelsens adressat hvis der er indkommet klager. 

 

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 
eller mail magr@varde.dk. 

 

Venlig hilsen 

 

 
Marius Gronenberg 

Geolog  

  

  

  

 

 

 

Kopi af denne tilladelse er sendt til: 

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø, dn@dn.dk 

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S, sst@sst.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk, 
cvkprivat@gmail.com 

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, mail: jytte.hoeimark@regionsyddanmark.dk 

 

 


