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Figur 1 

Forslag til nyt graveområde 

ved Frederikshåb, Vejle 

Kommune. 

 

 



Miljøscreening af nyt graveområde ved Frederikshåb 

 

Dette notat udgør en miljøscreening af forslag til nyt graveområdet ved Frederikshåb i 

forbindelse med miljøvurdering af Råstofplan 2016, jf. Lov om miljøvurdering af planer 

og programmer
1
. 

 

Miljøscreeningen har til formål at afklare hvilke miljøparametre, der kunne blive påvir-

ket væsentligt, hvis det nye graveområde optages i Råstofplan 2016. 

 

Resultatet af miljøscreeningen vil således afdække om udlægning af et nyt graveområde 

ved Frederikshåb forventes at kunne få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det 

udløser krav om en miljøvurdering i henhold til ovennævnte lov. 

 

 

Beskrivelse af området 

Det nye område omfatter ca. 15 hektar og ligger sydøst for Billund omtrent midtvejs 

mellem Billund og Egtved. Arealet ligger mellem Randbøl Hede, Frederikshåb Plantage 

og Liegård Plantage 

Det foreslåede graveområde udgør en del af et udlagt råstofinteresseområde på ca. 179 

ha i Råstofplan 2012 for region Syddanmark. 

Forslaget er indsendt af Henning Have A/S, i form af en ansøgning om råstofgravning. 

Ifølge ansøgningen skal der ikke indvindes under grundvandspejlet. 

Råstofforekomsten består af sand, grus og sten. 

 

Resultat af screeningen 

Screeningen i bilag 1 viser, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, fordi det vurderes, 

at ændringerne i graveområdet ved Frederikshåb kan medføre væsentlig indvirkning på 

følgende miljøparametre: 

 

– Landskabelige interesser 
– Rekreative interesser 
– Habitatområdet ”Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage” 
– Trafik 

 

Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, og indvindingen vurderes at have 

en væsentlig påvirkning på landskabet. 

 

Vurderingen af den væsentlige påvirkning af det udlagte friluftsområde, ”Frederikshåb 

Plantage og Randbøl Hede” og det støjfølsomme friluftsområde ved Randbøl Hede skyl-

                                                      
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013  af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer  
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des den kumulative effekt på de udlagte områder fra den landskabelige påvirkning, 

grundet den delvise placering i et område udlagt som bevaringsværdigt landskab og den 

øgede trafik og støj i området. Desuden kan der være en kumuleret påvirkning af det 

udlagte friluftsområde ”Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede” fra det foreslåede 

graveområde og det eksisterende Vandel graveområde nord for friluftsområdet. 

 

Det foreslåede graveområde ligger 1,5 km øst for Natura2000-område 71 ”Randbøl 

Hede og klitter i Frederikshåb Plantage” (Habitatområde H71 og fuglebeskyttelsesom-

råde F46), som ligger umiddelbart øst og nord for det foreslåede graveområde. Til trods 

for den relativt store afstand fra det foreslåede graveområde til Natura2000-området 

og naturtyperne, kan der være hydraulisk kontakt mellem områderne, og en eventuel 

indvinding af råstoffer under grundvandspejlet vurderes at kunne påvirke udpegnings-

grundlaget for de beskyttede områder og habitatnaturtyperne inden for det beskyttede 

område. Det samme gælder en sø, en beskyttet naturtype ca. 20 m øst for det foreslåe-

de område, samt beskyttede naturtyper i Vejle Ådal nordøst, øst og sydøst for det 
foreslåede graveområde. 
 

Det foreslåede graveområde vurderes at kunne indvirke væsentligt på trafikafviklingen 

og trafikbelastningen på vejen fra graveområdet til det overordnede vejnet, da flere af 

de mulige ruter ikke er dimensioneret til den tunge trafik. Disse vil ikke passere gennem 

byområder, men gennem mindre, bebyggede områder. 
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Figur 2 

Forslag til nyt graveområde 

ved Frederikshåb. Matri-

kelkort. 

 

 

 

 

Figur 3 

Friluftsarealer, støj-

følsomme friluftsarealer 

samt forslag til nyt grave-

område ved Frederikshåb. 
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Figur 4 

Natura2000-områder samt 

forslag til nyt graveområde 

ved Frederikshåb. 
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Figur 5 

Beskyttede naturtyper 

samt forslag til nyt grave-

område ved Frederikshåb. 

 

 



  
 

 

 
 
 

 29 Region Syddanmark: 
Vester Hornstrup 

www.niras.dk 

Figur 6 

Skovbyggelinjer samt for-

slag til nyt graveområde 

ved Frederikshåb. 
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Figur 7 

Bevaringsværdigt landskab 

samt forslag til nyt grave-

område ved Frederikshåb, 

vist med reliefkort i bag-

grunden. 
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Figur 8 

V1-kortlagte forurenede 

grunde samt forslag til nyt 

graveområde ved Frede-

rikshåb. 
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Figur 9 

Indvindingsoplande, ind-

vindingsboringer samt 

forslag til nyt graveområde 

ved Frederikshåb. 
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Figur 10 

Nitratfølsomme indvin-

dingsområder og indsats-

områder for nitrat samt 

forslag til nyt graveområde 

ved Frederikshåb. 
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Figur 11 

Udlagte råstofgrave-

områder, udlagte råstof-

interesseområder samt 

forslag til nyt graveområde 

ved Frederikshåb 

 

 






























