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1 AFGØRELSE 

Forud for meddelelse af dette tillæg til tilladelse har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal 

fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. 

Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen 

kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven  

- miljøvurderingsloven 

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

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

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) 

- habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter) og 

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

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- affalds- og råstofafgiftsloven  

- jordforureningsloven  

- olietankbekendtgørelsen og 

- forvaltningsloven  

1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til råstoftilladelse af 20. november 2017 (gældende til 31. de-

cember 2022) på matr.nr. 12a Veerst By, Veerst, Vejen Kommune. Se oversigtskort side 4.  

Tillægget meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tillægget til tilladelsen er betinget af vilkårene, som 

er stillet i medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger.  

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 

hvornår retten er stiftet og uanset om der er sket tinglysning. 

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse eller 

der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.  

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  
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1.2 Før tilladelsen tages i brug 

Følgende forudsætninger skal være opfyldt: 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virk-

ning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvinding.  

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Charlotte og Lars Nicolaisen, Lykkegårdsvej 10, 6600 Vejen som ejer af matr.nr. 12a 

Veerst By, Veerst, Vejen Kommune. Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

 Stürup A/S har ansøgt om tilladelse til at få tillagt et areal på 1,5 ha til gældende tilladelse.  

2.2 Beskrivelse 

Der har været indvundet sand, grus og sten på matriklerne 12a og 12e Veerst By, Veerst siden 2009. Stürup 

A/S fik i 2017 tilladelse til indvinding på 13 ha af matr.nr. 12a Veerst By, Veerst. Tilladelsen omfattede også 

efterbehandling efter tidligere råstofindvinding på nabomatriklen 12e. Denne efterbehandling er nu afslut-

tet og godkendt. Samtidig med anmodning om godkendelse af efterbehandling har Stürup A/S ansøgt om at 

få tillagt et areal på 1,5 ha til den igangværende indvinding – se oversigtskort på næste side. Indvindingen 

forventes afsluttet inden for tidsrammen af gældende tilladelse. 

Det ansøgte areal er ikke udlagt som graveområde men beliggende i interesseområde for sand, grus og 

sten. Det ansøgte skal derfor godkendes af det politiske udvalg, før der kan meddeles tilladelse.  

0,6 ha af det areal, som er tillagt, har tidligere været omfattet af råstoftilladelse, men blev udtaget i forbin-

delse med tilladelsen i 2017. Begrundelsen var, at der skulle etableres minkfarm i stedet, men dette projekt 

er nu skrinlagt. I stedet ønskes hele det areal, som minkfarmen skulle have ligget på, tillagt indvindingsarea-

let. På den måde undgås, at der efterlades en restressource.  

Efterbehandlingen vil ske til rekreative formål med sø.  
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Oversigtskort: 

 

3 VILKÅR  

Vilkår beskrevet i tilladelsen af 20. november 2017 er fortsat gældende. Efterbehandlingsplanen er justeret 

jf. skitsen bilag 1. 

4 GENERELLE BESTEMMELSER 

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser: 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven over-

holdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal 

lovliggøres 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. 
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Sikkerhedsstillelse 

Da der ikke sker ændringer i størrelsen af det åbne graveareal, vurderer regionen, at den gældende sikker-

hedsstillelse er tilstrækkelig. 

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår  

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Syddanmark vilkårene for efterbehandling på ejendommen.  

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 efter regler-

ne 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.  

Arkæologi 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, 

skal fundet straks anmeldes til Museet på Sønderskov. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal 

afleveres til Museet på Sønderskov og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. Indvindingen skal 

standses i det omfang den berører fortidsmindet.   

Råstofafgift 

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. affalds- og råstofafgiftsloven.  

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv.  

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som 

den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette Region Syddanmark. 

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Regi-

on Syddanmark, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man er bekendt 

med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser. 

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Syddanmark kan kræve en ny grave-

/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 
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Indberetning af indvunden mængde 

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Syddanmark om arten og mængden af de råstoffer, der ind-

vindes i råstofgraven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, som 

regionen udsender årlig information om til alle indvindere. Region Syddanmark videresender indberetnin-

gen til Danmarks Statistik. 

Indberetning til GEUS 

Resultater af evt. udførte råstofboringer, prøveboringer i jorden samt geofysiske undersøgelser mv. skal 

indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. 

råstoflovens § 28, stk. 1. 

Tilførsel af jord 

Tilførsel af såvel forurenet som u-forurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jord-

forureningslovens § 52. Der kan søges dispensation. 

Forsyningsledninger 

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

Ledningsejerregisteret (LER).  

5 ANSØGNINGSPROCESSEN  

Afsnit 5.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens 

bemærkninger til disse. Under afsnit 5.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne hørings-

svar og regionens bemærkninger til disse.  

5.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden 13. september 2019 til 10. oktober 2019 været sendt i myndighedshø-

ring jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstof-

tilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til 

følgende myndigheder: 

 Vejen Kommune 

Der indkom følgende høringssvar: 
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Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
 
 

Vejen Kommune Kommunen har ingen bemærkninger til den 
ansøgte udvidelse, da kommunen forventer, 
at efterbehandlingen sker på samme vilkår 
som i den eksisterende grusgrav. 

Kommunens svar er taget til efterretning. 
 

 

5.2 Miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

Regionen foretog i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i september 2017 en scree-

ning af projektet i henhold til miljøvurderingsloven. Regionen traf afgørelse om, at projektet ikke antagedes 

at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke var krav om udarbejdelse af miljøkonse-

kvensrapport. Ifølge dette projekt skulle den gamle minkfarm nedlægges, og der skulle opføres en ny på 

arealet mod vest. I november 2017 gav regionen denne tilladelse. 

Det har nu vist sig, at flytningen af minkfarmen ikke realiseres, og den eksisterende minkfarm stopper drif-

ten og bygninger fjernes. Råstofindvindingsarealet ønskes derfor udvidet, så det omfatter det areal, hvor 

den nye minkfarm skulle have ligget. 

Der er tale om et areal med begrænset størrelse, som er omkranset af igangværende indvinding. 

Regionen har vurderet, at der ikke skal foretages screening af ansøgningen i henhold til miljøvurderingslo-

vens bilag 2, nr. 13a, idet der er tale om en ændring af et allerede godkendt projekt, som ikke vil have væ-

sentlig skadelig indvirkning på miljøet. 

5.3 Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1. I forbindelse 

med partshøringen har Region Syddanmarks udkast til tillæg til tilladelse samtidigt været i høring hos Vejen 

Kommune om fastsættelse af vilkår om efterbehandling i medfør af råstoflovens § 10a. 

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag: 

Vejen Kommune 
Charlotte og Lars Nicolaisen, Lykkegårdsvej 10, 6600 Vejen,  
Marie Louise og Preben Rossander Nielsen, Lykkegårdsvej 8, 6600 Vejen. 
Anders Møllgaard Lauritsen, Lykkegårdsvej 6, 6600 Vejen 
Karen M. Daugaard, Lykkegårdsvej 9, 6600 Vejen 
Ole Jakobsen, Lunderskovvej 12, 6622 Bække 
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Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 7. november 2019 til og med 5. 

december 2019 og der er ikke indkommet høringssvar. 

Vejen Kommune har i henhold til råstoflovens § 10a kommenteret på efterbehandlingen. Da en stor del af 

efterbehandlingen sker til sø, vurderer kommunen, at jordmængderne vil blive så store, at det vil være 

vanskeligt at undgå at muld anvendes i forbindelse med efterbehandlingen af sø og søbredder.  

Regionens kommentar: 

Regionen har forespurgt Arkil A/S v. Kristian Styruo, som har meddelt følgende:  

 

Regionen vurderer på den baggrund, at der er opmærksomhed på fra indvinders side, om at der i forbindel-

se med efterbehandling af sø og søbredder ikke må anvendes muld eller andre jordlag med højt organisk 

indhold. Se vilkår 44 i tilladelsen af 20. november 2017 – bilag 2. 
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6 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

6.1 Lovgrundlag  

En råstoftilladelse skal jf. råstoflovens § 10, stk. 1 indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbe-

handling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvan-

det og jorden.  

Tilladelsen kan jf. råstoflovens § 10, stk. 2 indeholde vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i 

forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrå-

det fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.  

6.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 

Habitatbekendtgørelsen 

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages 

en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 

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

Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke medde-

les dispensation til det ansøgte. 

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 

yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

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

Det nærmeste Natura 2000-område er ”Egtved Ådal” ca. 5½ km mod nord. Udpegningsgrundlager er vand-

løb, surt overdrev og kalkoverdrev, kildevæld og rigkær..  

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

årsage en påvirkning af området. 

Region Syddanmark vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan påvirke Natura 2000-området væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konse-

kvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området. 
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Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter) 

Det formodes ikke, at der er registreret danske rødliste arter eller bilag IV arter på arealet. Der er tale om 

tidligere landbrugsareal, som ikke vurderes at kunne fungere som levesteder for bilag IV arter. 

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:   

Det er Region Syddanmarks vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- 

eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Region 

Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrear-

ter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen  

Det ansøgte indvindingsområde ligger uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2016. Det er vurderet 

at der kan gives tilladelse til råstofindvindingen, da det vurderes, at det ansøgte er i overensstemmelse med 

retningslinje 6.4.1 i Råstofplan 2016 og ikke tilsidesætter andre væsentlige interesser. 

Retningslinje 6.4.1 beskriver, at regionen kan meddele råstofindvindingstilladelse uden for graveområder, 

herunder råstofinteresseområder, såfremt denne kan gives uden at tilsidesætte andre væsentlige interes-

ser: 

- Hvis der søges om forlængelse eller udvidelse af en eksisterende gravetilladelse 

- Hvis der søges om udnyttelse af restforekomster 

Det ansøgte projekt vurderes derfor at være i overensstemmelse med råstofplanens retningslinjer og for-

udsætninger for området.  

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

Det ansøgte område er ikke omfattet af kommune- eller lokalplan. Regionen vurderer derfor, at området 

ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold 

Den østlige del af projektarealet er beliggende inden for indvindingsoplandet til to vandværker. Det drejer 

sig om vandværkerne Veerst og Gesten. Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af vilkår til sikring af 

grundvandet under og efter at indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.  

Det drejer sig om vilkår 47 i tilladelsen af 20. november 2017, som sikrer, at der efter endt indvinding ikke 

anvendes gødnings- eller sprøjtemidler. 
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Desuden har Region Syddanmark stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering 

samt håndtering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal. 

Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 

i jordforureningsloven. 

Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil påvirke 

grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i  forhold til naturbeskyttelse og landskab 

§ 3-områder: 

Projektarealet grænser mod vest og nord op til ”Eskild Bæk”, som er et beskyttet vandløb. Vilkår 21 i tilla-

delsen af 20. november 2017 sikrer, at indvindingen ikke påvirker det beskyttede vandløb. 

Vilkår 21 lyder: ”Der må ikke graves tættere på Eskild Bæk end 10 m fra øverste kronekant og ikke under et 

skråningsanlæg på 1:2”. 

Regionen vurderer, at det stillede vilkår er tilstrækkelige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse. 

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj: 

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henføre beboelser i landområder tæt 

ved råstofgrave til områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder i Miljøstyrelsens 

støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår.  

Det vurderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om aktivite-

ter og støjdæmpning bortset fra i kortere perioder igennem anlægsfasen, hvorfor der særskilt er stillet vil-

kår om dette.  

Regionen vurderer samlet, at der er truffet tilstrækkelige vilkår til at sikre, at de vejledende støjgrænser kan 

overholdes.   

Støv: 

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at de stillede vilkår vedrø-

rende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer omkring 

det ansøgte graveområde. Derudover kan virksomhedens drift opretholdes indenfor projektarealet uden 

væsentligt bebyrdende tiltag. 
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Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil ske fra eksisterende udkørsel til og fra Lykkegårdsvej. Det er Vejen Kommune, 

der som vejmyndighed vurderer de trafikale forhold.  

I miljøscreeningen vurderes det, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give væsentlige gener for nærme-

ste omboende. Anlægget er placeret i område med få naboer. 

Kulturarv og andre beskyttelser 

Der er ikke registreret fortidsminder, kulturarvsarealer, diger, beskyttede arealer og beskyttelseslinjer in-

denfor det ansøgte graveområde. Det nærmeste fortidsminde er 1½ km mod nord øst. 

Regionen vurderer, at tillægget til råstoftilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at fredninger, fortidsminder 

og beskyttelseslinjer ikke påvirkes. 

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

Formålet med grave- og efterbehandlingsplanen er, at naboer og andre i området berøres mindst muligt, 

og at det åbne gravefelts påvirkning af fx den landskabelige oplevelse under indvindingen begrænses mest 

muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen. 

Via graveplanen og efterbehandlingsplanen vil regionen sikre, at det åbne gravefelt begrænses mest muligt 

såvel arealmæssigt som tidsmæssigt. Derudover vil regionen med sine almindelige tilsyn med indvindingen 

være opmærksom på, om graveplanen følges, eller om der er behov for justeringer. 

Efterbehandlingsplanerne fremgår af tillæggets bilag 1 og beskrivelsen i bilag 2. Af planerne fremgår det at 

efterbehandlingen skal ske til rekreative formål med sø.  

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Vejen Kommune, som har kommenteret på mængden 

af jord i forbindelse med efterbehandling, se afsnittet ”Partshøring”.   

Efterbehandlingsplanen var i forbindelse med partshøringen af gældende tilladelse til udtalelse hos Vejen 

Kommune iht. Råstoflovens § 10a, hvorefter kommunens ønsker blev indføjet. 

Kommunen har i forbindelse med myndighedshøringen af den aktuelle ansøgning oplyst, at de ikke har 

bemærkninger såfremt efterbehandlingen følger vilkår i gældende tilladelse.  

Regionen har foretaget en hensynsafvejning efter råstofloven og stillet de relevante vilkår, der sikrer, at 

efterbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene er stillet 

jf. lovens § 10, stk. 1 nr. 1. 
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Regionens samlede vurdering  

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

sen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og 

omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interesser, 

der gælder for området. 

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

råstofindvinding. 

7 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

7.1 Klagevejledning 

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

kendtgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond opret-

tet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative inte-

resser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørel-

sen.  

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et 

link til på forsiden af Nævnenes Hus, hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.  

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksom-

heder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageporta-

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 20. februar 2020 kl. 

23.59.  

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Tillægget til tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra 

offentliggørelsen. 

https://naevneneshus.dk/
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7.2 Underretning om afgørelsen 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

 
Vejen Kommunen 
Museet på Sønderskov 
Miljøstyrelsen Østjylland, ojl@mst.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 

Parter  

Parter jf. listen i afsnit 6.3 Partshøring. 

Foreninger (klageberettigede) 

Botanisk Forening, jyl@botaniskforening.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling:  vejen@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: pesus@esenet.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds lokalkreds@friluftsraadet.dk 

 

8 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Efterbehandling – skitse  

2. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 20. november 2017 

  

mailto:ojl@mst.dk
mailto:jyl@botaniskforening.dk
mailto:lokalkreds@friluftsraadet.dk
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Bilag 1 - Efterbehandlingsplan - skitse 
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Bilag 2 - Tilladelse af 20. november 2017 
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Bilag 5 – Vandindvindingstilladelse fra Vejen Kommune 
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