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ANSØGNING 
 
Den 30. oktober 2002 har Robert Geerthsen Holding ApS søgt 
om tilladelse til fortsat råstofindvind, forlængelse af 
fyldjordsdispensation, samt forlængelse af tidsbegrænsningen i 
miljøgodkendelsen dateret 25. juli 1996, herunder om en 
forhøjelse bygnings- og anlægsaffald mængden fra 5.000 tons 
til 10.000 tons. 
 
Aktiviteterne foregår på Robert Geerthsen Holding ApS's 
landbrugsejendom matr.nr. 14 a Dons By, Almind og matr.nr. 
4 d Ågård By, Ø. Starup. -  Dons Landevej 275, 6051 Almind. 
 
 
TILLADELSER 
 
Der gives tilladelse til: 
- indvinding af 10.000 m³ sand, sten og grus årligt, 
- i perioden frem til 31. december 2006, 
- med en arbejdstid på 6.00-17.00 mandag til fredag samt 6.00-
14.00 lørdag (Der må ikke nedknuses om lørdage). Der 
arbejdes ikke søn- og helligdage. 
 
Arealet skal efterbehandles til jordbrugsformål. 
Efterbehandlingen skal være afsluttet senest den 31. december 
2007 medmindre fyldjorddispensationen forinden er forlænget. 
 
Den eksisterende efterbehandlingsplan fastholdes. Dog ændres 
bundkoten med + 5 m. 
Vi ser gerne at efterbehandlingsplanen suppleres med en 
tidsplan for færdiggørelse af reetableringen af området incl. 
evt. beplantning. 
 
Der gives tilladelse til : 
årligt at modtage, midlertidigt oplagre og nedknuse indtil 
10.000 tons uforurenet bygnings- og anlægsaffald, på en række 
nærmere specificerede vilkår. 
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Der gives dispensation til: 
Der gives dispensation til modtagelse af uforurenet jord. 
Adgang til landevej nr. 509 (Donsvej) 
 
Tilladelser og dispensationer gives efter: 
råstoflovens § 7, stk. 1 (gravningen), 
landbrugslovens § 7a, stk. 4 (gravningen), 
vejlovens § 80, jf. § 71  (adgang til landevej) 
jordforureningslovens § 52. (modtagelse af uforurenet jord) 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33,: (nedknusningsanlæg) 
 
Retsbeskyttelsespeiode for vilkår givet i henhold til 
miljøbeskyttelsesloven er 8 år regnet fra den 25. juli 1996. 
 
Afgørelse om VVM-pligt 
Der er ikke VVM-pligt ved den ansøgte udvidelse grusgraven, 
idet det ansøgte vurderes ikke at give anledning til væsentlige 
ændringer af miljøpåvirkningen. Afgørelsen er truffet efter § 3 
i Samlebekendtgørelsen af 2. juni 1999.  
 
 
VILKÅR M.V. 
 
Til tilladelsen til råstofindvinding er knyttet følgende vilkår: 
 

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

2. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af 
efterbehandlingen. Sikkerheden skal gælde, til 
efterbehandlingen er udført og godkendt af Amtet. Amtet 
skal uden videre kunne forlange sikkerheden stillet til 
rådighed. 

3. Amtet kan kræve sikkerheden forhøjet, hvis det findes 
nødvendigt på grund af prisudviklingen. Forhøjelsen vil 
blive beregnet ud fra byggeomkostningsindeks for 
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hovedlandevejsarbejder, der var 129 i september 2002.  

4. Efter endt indvinding skal hele arealet igen kunne bruges til 
jordbrug. 

5. Muld og overjord skal afrømmes og lægges i depot hver for 
sig til brug for efterbehandlingen. 

6. Overjord og muld skal ved efterbehandlingen fordeles 
jævnt på arealet. Arealet skal i videst muligt omfang 
efterbehandles uden skrænter. Eventuelle skrænter skal 
have et anlæg på mindst 2 og tilplantes med buske og træer, 
der forekommer naturligt i området. Hovedparten af 
beplantningen skal bestå af løvfældende buske og træer. 

7. Efterbehandlingen skal ske løbende og være afsluttet senest 
1 år efter indvindingens ophør eller afbrydelse. 
Efterbehandlingen skal være endelig afsluttet senest den 31. 
december 2007. 

8. Der må ikke graves nærmere vej og naboskel end 3 meter.  

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

10. Sortereanlæg m.v. skal placeres i bunden af graven og i en 
afstand af  mindst 150 meter fra de nærmeste boliger. 
Anlæggene m.v. skal støjafskærmes af gravefronter, 
færdigvarelagre og/eller muld- og overjordsdepoter. 

11. Der skal oplægges mindst 3 meter høje støjvolde ved 
ejendommen matr. nr. ad Ågård By, Ø. Starup. Voldene 
skal oplægges, når de kan yde en effektiv dæmpning af 
støjen fra indvindingen. 

12. Virksomheden må ikke medføre et ækvivalent, korrigeret 
støjniveau på mere end 50 dB(A) ved de omliggende 
boligers opholdsarealer. 

13. Amtet kan forlange, at virksomheden får lavet målinger af 
støjniveauet. Målingerne skal laves efter retningslinierne i 
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Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 
3/1996 om ekstern støj fra virksomheder. Alternativt kan 
der laves en beregning af støjniveauet efter retningslinierne 
i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Målinger og 
beregninger skal laves af firmaer, der er godkendte af 
Miljøstyrelsen til at lave målinger og beregninger. 

14. Virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj, 
infralyd eller vibrationer, der kan genere. Eventuelle gener 
vil blive vurderet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9, 
1997.  

15. For at undgå nedsivning skal olie, benzin og andre 
hjælpestoffer opbevares, påfyldes og skiftes på et 
uigennemtrængeligt underlag. Underlaget skal have fald 
mod et afløb med olieudskiller. Afløb og olieudskiller skal 
udføres af autoriseret kloakmester. Olieudskilleren bør 
tømmes mindst 1 gang om året. Afløb fra olieudskilleren 
må ikke ledes til nedsivning i jorden. Alternativt kan 
drivmidlerne m.v. håndteres og opbevares på anden 
tilsvarende sikker måde. 

16. Der må ikke opbevares eller udspredes kemiske midler som 
f.eks. støvdæmpende midler, plantegift eller vejsalt i 
graven. 

 
Vilkårene efter råstofloven og landbrugsloven er bindende for 
ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det 
gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om 
efterbehandling (nr. 1-8) skal efter reglerne tinglyses på 
ejendommen. Vi sørger for tinglysningen, når klagefristen er 
udløbet. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, stk. 
5 og landbrugslovens § 23, stk. 1 med Amtet som 
påtaleberettiget.  
 
Ejeren skal efter lovene betale tinglysningen. Når 
tinglysningen er sket, vil vi sende en regning for udlagt 
tinglysningsgebyr til jer. Gebyret er for øjeblikket 1400 kr.  
 
Hvis I ikke ønsker at bruge tilladelsen, og helt vil undgå ting-
lysningsafgiften, skal vi have skriftlig besked. Beskeden skal 
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sendes til os, inden ankefristen udløber. Det vil normalt sige 
inden 5 uger fra i dag. 
 
Vilkår efter vejloven 
Dispensationen meddeles på følgende betingelser: 
 

1. Tilladelsen til ansøgte opfyldning på matr.nr. 14 a og 4 d må 
først påbegyndes, når en tilsvarende godkendt opfyldning på 
ejendommen matr.nr. 12 b, Dons By, Almind, som oplyst, er 
afsluttet en gang i løbet af  2003. 
 

2. Tilladelsen til at benytte overkørslen ved landevej nr. 509 ud 
for km 9,457 til ansøgte formål bortfalder den 31. december 
2007. 
 

3. Opfyldningen langs de to landeveje skal ske med respekt for 
landevejenes 20 m parallelbyggelinier, der skal forøges med 
højde- og passagetillæg.  
 

4. Hvis der fyldes op på landevejenes byggeliniearaler, må der 
højst fyldes op til et niveau der svarer til niveauet for den ud 
for liggende kørebanemidte. Hvis der etableres skråninger ud 
mod landevejene umiddelbart bag byggelinien (20 m fra 
landevejenes kørebanemidter), skal disse skråninger anlægges 
med et anlæg, der ikke gør dem stejlere end 1:2). 
 

5. Umiddelbart efter, at opfyldingen m.m. er afsluttet den 31. 
december  2007, skal de berørte landevejsskel retableres af en 
landinspektør, uden udgift for Vejle Amt. De berørte vejarealer 
skal i samråd med Vejle Amt og uden udgift for amtet 
reguleres og tilsås med græs, og afvandingssystemet (grøfter) 
skal retableres. 
 

6. De skal indhente tilladelse fra eventuelle ledningsejere, der 
måtte have ledninger liggende i de berørte vejarealer, inden De 
igangsætter diverse arbejder på landevejenes arealer. 
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Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven 
Etablering, anlæg, indretning 

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med 
det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i af-
gørelsen. 

2. Arealet, der benyttes til oplagring og nedknusning skal ryddes 
og efterbehandles i overensstemmelse med gravetilladelsens 
bestemmelser om retablering af området. 
 
Drift 

3. Godkendelsen gælder kun for oplagring/nedknusning af ufo-
rurenet bygning- og annlægsaffald. 
4. Der må kun modtages, oplagres og nedknuses uforurenet 
bygnings- og anlægsaffald så længe virksomheden har tilladel-
se til at indvindes råstof på matriklen. 
5. Der må kun modtages, frakøres og nedknuses affald på 
hverdage (mandag –fredag) i tidsrummet fra kl. 06:00 til 17:00. 
6. Der må højst oplagres 10.000 tons af uforurenet bygning- og 
anlægsaffald, inkl. nedknust materiale. 
7. Hvert vognlæs skal inden aflæsning inspiceres af en person, 
som er ansvarlig for, at kun det tilladte affald modtages, i for-
nødent omfang frasortere andet affald og herunder bortvise af-
fald som ikke må modtages. 
8. Senest 14 dage før hver nedknusningsperiode skal tilsyns-
myndigheden undrrettes. 
 
Støj 

9. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvi-
valente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride føl-
gende grænseværdie, målt i ethvert punkt ved nærmeste bolig- 
og opholdsareal 
 
Mandag til fredag fra kl.: 06:00 til 17:00 50 dB(A). 
 
Grænseværdier skal overholdes inden for det mest belastede 
tidsrum på 8 timer jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, 
Ekstern støj fra virksomheder. 
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Affald 

10. Der må ikke modtages andet bygnings- og anlæaffald som 
f.eks. træ, trærødder, metal eller asbestaffald.  
11. Der må ikke modtages olie eller kemikalieaffald. 
12. Frasortetet affald, som ikke er uforurenet bygnings- og an-
lægsaffald der skal genanvendes, skal anbringes i contatiner og 
bortskaffes i overenstemmelse med affaldsmyndighedens an-
visning. 
13. Der skal ske regelmæssig bortskaffelse af affald, således at 
der ikke sker en uhensigtsmæssig ophobning heraf. 
14.Såfremt der skal sker reparationer af maskiner hvor der kan 
ske spild af brændstof og/eller olie m.v. skal reparationen fore-
gå på befæstet areal med afløb til olieudskiller. 
15. Såfremt der sker påfyldning af brændstof og/eller olie og 
olieholdige produkter skal ske på befæstet areal med afløb til 
olieudskiller. 
 
Støv og lugt 

16. Virksomhedens aktivitet må ikke give anledning til støv el-
ler lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Hvis 
nedknusningen af affaldet kan give anledning til støvgener for 
naboer, skal der skal oversprøjtning med vand eller foretages 
eller beskyttelse mod vindpåvirkning.  
 
Egenkontrol 

17. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virk-
somheden gennem målinger eller beregninger dokumentere, at 
vilkår nr. 4 om støj overholdes. Dokumentationen kan dog 
højst forlanges en gang årligt.  
18. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det 
nødvendigt, foretage målinger af affaldets indhold af forurene-
de stoffer. Krav til dokumentation aftales med tilsynsmyndig-
heden. 
19. Der skal føres driftsjournal over til- og frakørt bygnings- og 
anlægsaffald. Driftjournalen skal som minimum indeholde op-
lysninger om dato, leverandør/aftager og mængder af affaldet.  
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Driftjournalen skal opbevares på virksomheden, og være til-
gængelig for tilsynsmyndigheden i 3 år.    
 
Opmærksomheden henledes på Miljø- og Energiniministeriets 
bekendtgørelse om affald, herunder specielt forholdene vedrø-
rende registreringspligt og indberetning. 
 
 
Vilkår knyttet dispensation til modtagelse af fyldjord på matr.nr. 
14a m.fl. Dons By, Almind. 
 

1) Der må kun tilføres uforurenet jord i grusgraven. Jorden må 
ikke indeholde byggeaffald eller andre restprodukter og 
fremmedlegemer f.eks. asfalt, slagge, træ, plastik m.v. 

2) Alle jordlæs skal ved modtagelsen i grusgraven være ledsaget 
af et skema med oplysninger om: 

- Jordens oprindelse (adresse for opgravning) 
- Nuværende og tidligere anvendelse af grunden, hvorfra jorden stammer 

 - Kundens navn og adresse (bygherre) 
 - Leverandørens navn og adresse (vognmand) 
 - Leveringsperiode og samlet jordmængde 
 - Eventuelle analyseresultater af jordprøver 
 

 Det skal fremgå af skemaet, hvem der dels er ansvarlig for 
oplysningerne om jorden og dels for modtagelsen af jorden i 
grusgraven. 

3) Skemaerne skal opbevares i mindst 3 år og efter anmodning 
være tilgængelige for amtets tilsyn. 

4) Ved modtagelsen i grusgraven skal jorden kontrolleres ved syn 
og lugt. Afvises jorden på grund af indhold af affald eller 
mistanke om forurening i jorden, skal Kolding Kommune 
orienteres med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse 
af den afviste jord. 

5) I forbindelse med amtets tilsyn kan der ved mistanke om 
forurening i fyldjorden udtages jordprøver til analyse for 
grusindvinders regning. Der kan maksimalt udtages 10 
jordprøver pr. år for grusindvinders regning. 
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6) Når grusgraven er ubemandet må der ikke være mulighed for 
aflæsning af jord. 

7) Den tilførte jord skal deponeres i overensstemmelse med den 
godkendte grave- og efterbehandlingsplan. 

8) Der skal hvert år senest den 1. marts indsendes en oversigt over 
den modtagne fyldjord til Vejle Amt. Oversigten skal for hvert 
jordparti (jord fra samme adresse) indeholde oplysninger om 
bygherre, opgravningsadresse, samlet jordmængde og 
leveringsperiode. Oversigten kan indsendes på vedlagte skema. 

9) Dispensationen til modtagelse af jord udløber sammen med 
gravetilladelsen og ophører når efterbehandlingen er afsluttet. 

10) Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i grusgraven ikke 
overholdes kan dispensationen ophæves. 

11) Amtet kan ændre ovennævnte vilkår, hvis det vurderes 
nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurenet jord i 
grusgraven. 
 
 
KLAGEVEJLEDNING M.V.  
 
Råstofloven 
Der kan klages over afgørelsen. Klage skal ske skriftlig og in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen annonceres. 
 
Afgørelsen vil hurtigst muligt blive annonceret i Jyske Vestky-
sten. 
 
I, offentlige myndigheder og enhver med individuel væsentlig 
interesse i afgørelsen kan klage. Lokale foreninger og organisa-
tioner, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, kan klage. 
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedfor-
mål er beskyttelse af natur og miljø, kan også klage. Endelig 
kan landsdækkende foreninger og organisationer, som efter de-
res formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage, når 
afgørelsen berører sådanne interesser. 
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En klage skal sendes til os. Vi sender klagen videre til Natur-
klagenævnet med vore bemærkninger. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der 
klaget, må tilladelsen ikke bruges, medmindre Naturklagenæv-
net opretholder tilladelsen.  
 
Landbrugsloven 
Der kan klages over afgørelsen. Klage skal ske inden 4 uger fra 
den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren. 
 
Enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel inte-
resse i sagens udfald, kan klage. Jordbrugskommissionen kan 
også klage. 
 
En klage skal sendes hertil. Vi sender klagen videre til Direkto-
ratet for FødevareErhverv med vore bemærkninger. 
 
Miljøbeskyttelsesloven  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen indbringes for 
Miljøstyrelsen af følgende:  
- ansøgeren 
- Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt 
- enhver med en personlig og væsentlig interesse i afgørelsen  
- og klageberettigede foreninger og organisationer 
 
Eventuel klage skal sendes til amtet, der sender den videre til 
Miljøstyrelsen. 
 
Vejloven 
Amtets afgørelse i medfør af vejloven kan inden 4 uger fra da-
toen for modtagelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål, på-
klages til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1020 Køben-
havn K. 
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Klagevejledning vedrørende VVM-pligt 
I henhold til planlovens § 58, stk. 1 pkt. 4 kan kun retlige 
spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over afgø-
relsens lovlighed. 
 
En klage skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 
15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget af Natur-
klagenævnet inden 4 uger fra annonceringsdatoen. Ved rettidig 
klage kan Naturklagenævnet bestemme, at en tilladelse ikke må 
udnyttes eller, at eventuel byggearbejde standses.  
 
Når klagefristen er udløbet, kan Naturklagenævnets Sekretariat 
kontaktes på tlf. 33955700, hvis I vil vide, om der er kommet 
klager over afgørelsen vedrørende VVM-pligten. 
 
 
Underretning 
I vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 
6 måneder. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
I øvrigt 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt. Tilladelsen bortfalder også, hvis den ik-
ke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Vilkårene for modtagelse af jord er lavet som et sæt regler, der 
vil gælde for de grusgrave, hvor der ikke er risiko for forure-
ning af værdifulde grundvandsressourcer eller nuværende drik-
kevandsindvinding.  
 
Vilkårene betyder, at grusindvinderen skal godkende modta-
gelsen af jorden inden den køres til grusgraven. Dette kan ske i 
form af indhentede oplysninger om grundens tidligere og nu-
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værende anvendelse samt eventuelle analyseresultater af jord-
prøver fra grunden. 
 
Der er vedlagt et forslag til et skema til modtagelse og kontrol 

af den tilførte jord. Endvidere er der vedlagt et skema til brug 

for den årlige indberetning om den modtagne jord i grusgra-

ven. 

 

Der gøres opmærksom på, at grusindvinderen er ansvarlig for, 
at den tilførte jord ikke indeholder fremmedlegemer eller er 
forurenet. Jordens indhold af forureningskomponenter må ikke 
overskride Miljøstyrelsens toksikologiske kvalitetskriterier for 
jord, der fremgår af vedlagte skema. 
 
Vejle Amt foranlediger landevejens adgangsfortegnelse ajour-
ført i overensstemmelse med denne afgørelse. 
 
I må selv søge eventuelle andre, nødvendige godkendelser end 
de nævnte. 
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Gravningen skal ske på et ca. 15 ha stort areal, der ligger på 
ejendommen Donsvej 275. I Regionplanen er området udlagt 
som råstofgraveområde 
 
I ønsker at grave op til 10.000 m³ årligt frem til 2007. Gravnin-
gen vil foregå i 2-6 meters dybde. Arealet vil efter endt grav-
ning blive efterbehandlet til jordbrug.  
Materialerne skal bruges til grus, sandfyld og bundsikringsma-
terialer. Stenprocenten ligger på ca. 15 %.  
Det primære grundvandsspejl ligger ca. 25 m under terræn. 
Ved gravningen vil der blive brugt et mobilt sorteranlæg og 
gummihjulslæssere. 
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Vejle Amt har tidligere givet tilladelse til opfyldning på ejen-
dommen matr.nr. 12 b, Dons By, Almind, i en periode frem til 
den 1. oktober 2007.  
Matr.nr. 12 b, der ligger umiddelbart over for matr.nr. 14 a, 
grænser til og har adgang til landevej nr. 509. Opfyldningen på 
matr.nr. 12 b kan afsluttes i løbet af 2003, hvis der i stedet kan 
gives tilladelse til opfyldning  på matr.nr. 4 d og  
14 a i perioden frem til den 1. oktober 2007.  
 
Der søges desuden om tilladelse til at bibeholde nedknusnings-
anlægget på matr.nr. 14 a og 4 d, med en forventet aktivitet på 
15.000-20.000 tons pr. år i perioden frem til den 1. oktober 
2007. 
 
Matr.nr. 14 a grænser til adgangsbegrænset strækning af lande-
vej nr. 509, Dons-Egtved-Billund, ud for km 9,208-9,628, høj-
re vejside, mad adgang til denne ad en overkørsel ud for km 
9,457, der er registreret som privat fællesvej til grusgravnings-
område på ejendommen matr.nr. 4 d, Ågård By,  
Ø. Starup, og matr.nr. 14 a, Dons By, Almind m.fl., en ad-
gangsret der bortfalder, når grusgravningen på de berørte ejen-
domme ophører. 
 
Matr.nr. 14 a og 4 d grænser til adgangsbegrænset strækning af 
landevej nr. 510, Kolding-Ødsted-Bredsten, ud for henholdsvis 
km 10,320-10,679, venstre vejside, og km 10,734-10,930, ven-
stre vejside, med adgang til denne ad henholdsvis en privat fæl-
lesvej ud for km 10,610 og en privat fællesvej ud for km 
10,927. Disse to private fællesveje må ikke benyttes som ad-
gangsveje til brug for grusindvindingen. 
 
UDTALELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 
 
Kolding Kommune har oplyst at de er indforstået med at 
aktiviteterne forlænges til 2007. 
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AMTETS VURDERING 
 
Råstofgravning 

Gravningen er forudset i Regionplanen. Det er derfor i over-
ensstemmelse med vore overordnede planer at give tilladelsen 
til udnyttelsen af grusforekomsterne. 
 
Der er endnu ca. 1,5 ha med egnede materialer på ejendommen 
med en begrænset årlig indvinding på under 10.000 m³. Det 
synes derfor fornuftigt at fortsætte indvindingen frem til 2007, 
hvor vi forventer at graveaktiviterne i Donsområdet samlet er 
afsluttet.  
 
Amtet har vurderet, at råstofindvindingen ikke er omfattet af 
reglerne i § 3 i Samlebekendtgørelsen, da der er tale om en be-
grænset indvinding, og da der i gravetilladelsen er taget de 
nødvendige hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som er 
en følge af ansøgningen. 
 
Vilkårene er begrundet i hensyn til det omgivende miljø. 
Vilkårene er videre begrundet i ønsket om den bedst mulige 
udnyttelse af forekomsterne og en planmæssig efterbehandling 
af arealerne.  
Vilkår nr. 16 og 17 er specielt begrundet i hensynet til 
grundvandet. 
 
Vejadgang 

Da det trafiksikkerhedsmæssigt er ligegyldigt om opfyldningen 
sker på ejendommen matr.nr. 12 b eller på ejendommen 
matr.nr. 4 d og 14 a, og da antallet af kørsler i forbindelse med 
nedknusningsanlægget er beskeden i forhold til antallet af 
kørsler i forbindelse med opfyldningsarbejdet, meddeles der 
hermed i medfør af vejlovens § 80, jf. § 71, dispensation fra de 
adgangsbegrænsende bestemmelser til at benytte overkørslen 
til landevej nr. 509 ud for km 9,457, venstre vejside, til ansøgte 
formål. 
 
Nedknusningsanlægget: 
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På det foreliggende grundlag vurderer Vejle Amt at 
virksomhedens ønske om vilkårsændring af tidsbegrænsning 
og om mængde i miljøgodkendelsen af 25. juli 1996 bør 
imødekommes. 
 
Det er amtets opfattelse, at der er tale om en naturlig 
forlængelse af de hidtil gældende vilkår om tidsbegrænsninger 
i virksomhedens hidtidige miljøgodkendelse, herunder at 
tidspunktet hvorfra virksomhedens otteårige 
retsbeskyttelsesperiode skal regnes er den 25. juli 1996. 
 
Vejle Amt har vurderet, at den beskrevne aktivitet kan drives 
på det pågældende sted uden at påføre omgivelserne 
forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet. 
 
Genbrug af materialer, der erstatter ikke-fornybare råstoffer 
lever op til Miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om øget 
genanvendelse og minimering af ressourceforbrug. 
 
 
KOPILISTE 
 
Vi sender kopi af afgørelsen til Kolding og Egtved Kommuner, 
Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt, Miljøstyrelsen, Skov- 
og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Stig Gundersen 
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Grundlaget for afgørelse efter 
miljøbeskyttelsesloven 
 
Lovgrundlag m.m. 

./.    Miljøbeskyttelsesloven, 
Miljø- og 
Energiniministeriets 
lovbekendtgørelse nr. 753 af 
25. august 2001 med senere 
ændringer 

./.    Godkendelsesbekendtgø
relsen, Miljø- og 
Energiniministeriets 
lovbekendtgørelse nr. 646 af 
29. Juni 2001. 

Ansøgningen behandles efter §33 i Miljøbeskyttelses-
loven. 
 
Virksomheden er en (a)-mærket virksomhed jf. bilag 1 
i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden er 
omfattet af punkt: "K2d. Anlæg der nyttiggør affald 
…" med Amtet som godkendende og tilsynsførende 
myndighed. 
 
Miljøgodkendelsen efter § 33, stk. 1 er omfattet af en 
beskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved 
påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de 
enkelte vilkår tages op til revision. 
 
Virksomhedens hidtidige miljøgodkendelse har vilkår 
om tidsbegræsning. 
 
Miljøgodkendelser er i princippet tidsubegrænsede. 
Begrundelsen for tidsbegræmsningen i såvel den 
hidtidige tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven som 
denne afgørelse er, at virksomhedens aktiviteter er 
knyttet til virksomhedens tilladelse til grusgravning 
efter råstofloven -  de er rent arbejdsmæssigt og 
omfangsmæssigt blevet betragtet som en intregreret del 
af råstofgravningen. 
 
Virksomhedens tidligere og nuværende godkendte 
aktiviteter efter miljøbeskyttelsesloven har ikke været 
behandlet efter planloven. 
 
Sagsakter 

./.    Ansøgning modtaget 
den 7. maj 2001.  

./.    Miljøgodkendelse 
dateret 25. juli 1996 

 
. 
  
Miljøteknisk beskrivelse 
Der modtages kun uforurenet bygnings- og anlægaffald 
som stammer fra nedbrydning. Hvert vognlæs 

inspiceres af en person fra virksomheden inden vejning 
og efterfølgende aflæsning 
 
Affald som ikke må modtages bortvises ved 
inspektionen. Såfremt der blandt det tilladte affald er 
andet ikke farligt affald frasortere dette ved 
modtagelsen. 
 
Det modtagne affald opbevares midlertidigt indtil 
knusning i bunker med ens materialer.  
 
Nedknusningen af det uforurenede bygnings- of 
anlægsaffald sker med knuseanlæg af typen 
rotationsanlæg. Ratationsanlægget placeres på 
betonoplagspladsen.   
 
Rotationsknuseren vil blive højst blive anvendt fire 
gange årligt. Hver nedknusning varer ca. 7 dage inkl. 
opstilling og nedtagning af knuseanlæg. 
 
Virksomhedens driftid er hverdage (mandag til fredag) 
i tidsrummet fra 06:00 til 17:00. 
 
Betonaffald nedknuses og anvendes til vejmaterialer 
som tilsætning i stabilgrus.     
 
Murstensmaterialer anvendes til stabilisering af 
midlertidige køreveje. 
 
Mængden af opbevaret nedknusningsmaterialer inkl. 
nedknust materialer vil maksimalt pr. år været 10.000 
tons. 
 
Årsproduktionen forventes at være ca. 20.000 tons. 
Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
Ansøgeren 
Navn: Robert Geerthsen Holding Aps 
Adresse: Harrevænget 59, 6000 Kolding 
Telefonnummer: 75510904 
CVR-nummer: 81654115 
Listevirksomheden 
Navn: R.Geerthsen Holding ApS  
Adresse: Harevænget 59, Kolding  
Matr.nr.: 14a Dons By  
P-nummer:       
Virksomhedens kontaktperson: 
Navn: Robert Geerthsen  
Adresse Vejlevej 167, 6000 Kolding 
Telefonnummer: 81654115 
Oplysninger om virksomhedens art 
Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1.K2d 
 
Oplysninger om virksomhedens placering 
Virksomheden er beliggende på adressen Dons 
Landevej 275, 6051 Almind på matr. nr. 14 a Dons By, 
Almind.  
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Pladsen er i forhold til Kolding Kommunes 
“Kommuneplan 2001 – 2009” beliggende i delområde 
0619, som er udlagt til jordbrugsområde og område 
med  råstof og/eller deponeringsområde.  
 
Området er i Vejle Amts “Regionplan 2001 – 20013” 
udlagt til råstrofområde og klassificeret som område 
med drikkevandsintresser 
 
Afstanden til nærmeste nabo er ca. 300 m. 
 
Nedknusningsanlægget placeres i kote 43. Mellem 
nedknusningsanlægget og nærmeste nabo stiger terænet 
til kote 51 på grund af grusgravens skrænter. Der ligger 
en gravhøj mellem pladsen og nærmeste nabo i kote 
57. Derefter falder terrænet igen ned mod nabo til 
omkring kote 45.  
 
Oplysninger om etablering 
Virksomheden er etableret og der er ikke planlagt 
ændringer i forhold til tidligere. 
 
Virksomhedens råstofindvinding er midlertidig og 
ophører den 31. december 2007. Miljøgodkendelsen er 
midlertidig og ophører samtidig med tilladelsen til 
råstofindvindingen. 
 
Arealet, der benyttes til oplagring og nedknusning skal 
ryddes og efterbehandles i overensstemmelse med 
gravetilladelsens bestemmelser om retablering af 
området. 
 
Det er forudsat, at alt modtaget/nedknuste materiale, 
affald, bygninger, maskiner m.v. er fjertent og 
bortskaffet inden retableringen af området er afsluttet.    
 

Den daglige driftstid for virksomheden er hverdage 
(mandag til fredag) fra 06:00 til 17:00. 
 
Der er ikke drift på lørdage eller søn- og helligdage.  
Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 

Spildevand 
Virksomheden frembringer ikke spildevand. 
 

Støj 
Der vil opstå støj ved til- og frakørsel, ved af- og 
pålæsning og ved nedknusning. Støjniveauet fra 
rotationsknuseren vil i 8 meters afstand være på 73 
dB(A). Ved en fordobling af måleafstanden antages 
det, at støjniveauet reduceres med 6 dB(A). 
 
 

Affald 
Alt andet end rent uforurenet bygnings- og 
anlægsaffald skal bortskaffes efter 
affaldsmyndighedens bestemmelser og anvisninger.  
 
Frasorteret affaldet skal indtil det bortskaffes anbringes 
i containeer.  

Jord og grundvand 
For at forebygge forurening af jord og grundvand i 
forbindelse med håndtering og påfyldning af olie eller 
olieholdige produkter er der etableret befæstet areal 
som har afløb til olieudskiller. 
 

Til- og frakørsel 
Til- og frakørsel sker til Donsvej 

 
 



 

Side Fejl! Ukendt argument for parameter. 
Journal nr.: 8-70-3-621-4-01 

 

 

 
Kopiliste: 
naboer          
 
evt. naboentreprenør 
 
Kolding Kommune 
Egtved Kommune 
  
Danmarks Naturfredningsforening 
Skov- og Naturstyrelsen, Frilufts- og Råstofkontoret 
Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt 
Miljøstyrelsen 
 
Tilsynsassistent Vagner Holt, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding 
JMP - 3057 
VAO/ML - 3056 
 
Erindret ML 1. december 2003 vedrørende rettelse af 
adgangsfortegnelsen for matr.nr. 12 b og 14 a samt 31. 
december 2007 vedrørende rettelse af adgangsfortegnelse, 
retablering og frist 
 
 
erindres SG 6 uger på tinglysning/plan/sikkerhedsstillelse/RSR. 
Erindres SG 31. december 2006 på udløb af tilladelsen til 
grusgravning. 
 

 


