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Tilladelse til råstofindvinding ved Hoddeskov 
 
Amtet meddeler herved tilladelse til, at der indvindes ca. 8.000 m³ sand årligt på ca. 4,5 ha af 
matr. nr. 3i Hoddeskov By, Hodde. Arealet er angivet med skråskravering på vedhæftede 
plan i målestok 1:5000. Arealet ejes af Per Bjørnskov Petersen. 
 
Tilladelsen gælder indtil 31. december 31. december 2015, og den er betinget af nedenstå-
ende vilkår. 
 
Tilladelsen betyder, at der kan åbnes en ny grusgrav sydøst for Vejlevej – mellem nr. 56 og 
58. Den maksimale gravedybde er 5 m under terræn. Der graves ikke under grundvandspej-
let. Arealet efterbehandles til landbrugsmæssig drift. 
 
Desuden giver amtet, som vejbestyrelse for landevej 515, Grindsted-Nørholm, midlertidig 
dispensation fra adgangsbestemmelserne for landevejen, så overkørslen i venstre side af 
landevejen km. 58,641 også kan benyttes som adgang til råstofindvindingsområdet. Dispen-
sationen bortfalder ved indvindingstilladelsens ophør. 
 
Dispensationen er givet  i medfør af § 80 i lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 671 
af 19. august 1999. 
 
 
VVM-screening 
 
Ribe Amt har endvidere besluttet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en særlig Vurdering 
af Virkningerne på Miljøet (VVM) for indvindingen. Amtet mener, at de generelle miljøregler, 
samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det ak-
tuelle tilfælde, se vedlagte bilag af 20. juli 2006. 
 
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), hvor 
det blandt andet fremgå, at  
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Råstofindvinding på over 25 ha er altid VVM-pligtig, det samme er indvinding, der vur-
deres at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det vil sige, at grusgrave under 25 ha og 
ændringer i eksisterende grusgrave også kan være VVM-pligtige.     

 
 
Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 
 
Tilladelsen er betinget af, 
 
at indvinderen udarbejder en grave- og efterbehandlingsplan, der indeholder hoved-

elementerne for indvinding og efterbehandling. Planen skal godkendes af amtet in-
den indvindingen påbegyndes,  

 
at indvindingen sker i overensstemmelse med grave- og efterbehandlingsplanen og de i 

deklarationen anførte retningslinier. Amtet skal godkende ændringer i planerne,  
 
at der på amtets foranledning og ejerens regning tinglyses vedlagte deklaration med vil-

kår om efterbehandling, 
 
at indvinderen, som sikkerhed for opfyldelsen af tilladelsens vilkår og deklarationsbe-

stemmelser, over for amtet stiller en sikkerhed på kr. 120.000 pr. ha i form af deposi-
tum, garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring,  

 
at sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af det aktuelle gravefelt og kan reguleres, når 

amtet skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, ef-
terbehandling eller lignende, 

 
at indvindingen ikke påbegyndes, før sikkerhedsstillelse og tinglysningsafgift er modtaget 

af amtet, 
 
at  der gives meddelelse til Ribe Amt og til Ølgod Museum tlf. 75 24 50 11, umiddelbart 

inden indvindingen igangsættes, 
 
at  det beskyttede diger øst for indvindingsarealet ikke berøres, 
 
at amtet fører tilsyn med indvindingen, og uden retskendelse har adgang til indvindings-

området for at påse, om tilladelsen og vilkårene overholdes,  
 
at amtet som tilsynsmyndighed kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigti-

ges indenfor en nærmere fastsat frist, 
 
at amtet, såfremt påbuddet ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart kan foretage det 

nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning, og  
 
at der skal betales råstofafgift, jf. lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
 
Det skal endvidere bemærkes, 
 
at tilladelsen bortfalder, 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  Ølgod Museum, Vestergade 7, 6870 Ølgod, tlf. 75 24 50 11 skal kontakters, såfremt 
der findes spor af fortidsminder under råstofindvindingen.   

 
at  tilladelsen ikke fritager indehaveren for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige 

naboretlige regler, 
 
at etablering af losse- eller fyldplads kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelses-

lovens § 33, jf. § 50, 
 
at indvinding under grundvandsspejlet kræver særlig tilladelse efter vandforsynings-

lovens § 26, stk. 1, 
 
at tilkørsel af jord til opfyldning udefra kræver særlig tilladelse efter § 52 i lov om forure-

net jord, 
 
at resultater af råstofundersøgelser inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til 

Danmarks Geologiske Undersøgelse på særlige skemaer, som kan fås herfra. An-
søgeren kan i forbindelse med indsendelse af indberetningen fremsætte begæring 
om, at oplysningerne ikke gøres tilgængelige for offentligheden før udløbet af et år 
fra indsendelsen. 

 
 
Lovgrundlaget 
 
Tilladelsen er meddelt efter § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, i lov om råstoffer, lovbekendtgørelse nr. 
569 af 30. juni 1997. 
 
 
Klagevejledning 
 
Amtets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet 
 
Klagefristen er 4 uger fra d. 26 juli 2006, hvor afgørelsen bliver annonceret i den lokale uge-
avis. 
 
Klagefristen udløber d. 23. august 2006. 
 
Klagen sendes til Ribe Amt, der videresender den til Naturklagenævnet sammen med det 
materiale, der er indgået i sagens behandling. En klage over at der ikke er VVM-pligt skal 
dog sendes direkte til Naturklagenævnet , Frederiksborggade 15, 1360 København K. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et 
gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på ge-
byret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modta-
get. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside 
www.nkn.dk . 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.  
 
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra tidspunk-
tet for afgørelsens modtagelse jf. råstoflovens § 43, stk. 1. 
 
Klageberettiget er: 



 
- adressaten for afgørelsen, 
- offentlige myndigheder, 
- enhver med individuel/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 væ-

sentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, 
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage medfører, at tilladel-
sen ikke må udnyttes, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Ejeren fremsender tinglysningsgebyr kr. 1.400,- til Ribe Amt efter udløbet af klagefristen. 
Amtet sørger for tinglysningen, når tinglysningsgebyret er modtaget.  
 
Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at ringe til mig på telefon 79 88 68 65. 
 
 
Kopi af dette brev med bilag er sendt til: 
 

 
Paw Thomsen, Vejlevej 58, 6823 Ansager 
Max Bjørnskov, Vejlevej 58, 6823 Ansager 
Henning og Aase Urup, Vejlevej 57, 6823 Ansager 
Berit Næsby og Jimmy Hansen, Vejlevej 59, 6823 Ansager 
Dorte Bolding og Lars Nybro , Vejlevej 63, 6823 Ansager 
Børge Thomsen, Vejlevej 56, 6823 Ansager 
Per Bjørnskov Petersen, Hoddeskovvej 8, 6823 Ansager 

 
   Jordbrugskommissionen for Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe (afd-plan@ribeamt.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
Ribe Amts Museumsråd, Vestergade 5-7, 6870 Ølgod.(ram@oelgodmuseum.dk) 
Ølgod Museum, Vestergade 7, 6870 Ølgod (museum@grindsted.dk) 
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (sns@sns.dk) 
Skattecenter Esbjerg, Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg (skat@skat.dk) 
Ølgod Kommune, Vestergade 10, 6870 Ølgod (tf@oelgod.dk) 
Ribe Amt, Vejafdelingen (afd-vej@Ribe Amt) 

 

 
 

Venlig hilsen 
 
 
 

Gitte Kisbye 
Skov- og Landskabsingeniør 

 
 
 
Bilag: 
Deklaration med kortbilag 
VVM-screening af 20. juli 2006 
Girokort 
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Dommeren i Varde 
 
 
 
 
 

Deklaration 
om råstofindvinding 

 
Ribe Amt har i medfør af § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, i lov om råstoffer, lovbekendtgørelse nr. 
569 af 30. juni 1997, givet tilladelse til råstofindvinding på ca. 4,5 ha af matr. nr. 3i 
Hoddeskov By, Hodde. I forbindelse med tilladelsen har amtet 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 Amtet 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   

 Ølgod Museum, Vestergade 7, 6870 Ølgod, tlf. 75 24 50 11  
 
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, Svend Tougaard,  tlf. 76 12 20 00.  
 

Indvinding 
 
4. Indvindingsarealet skal under hele indvindingsperioden være tydeligt afmærket med 

pæle. Arealet er angivet med skråskravering på vedlagte kort i målestok 1:5000. 
 
5. Landbrugsarealer skal drives jordbrugsmæssigt indtil indvindingen påbegyndes. 
 
6. Muld og overjord må ikke fjernes fra arealet, men skal lægges i depot til senere 

anvendelse ved arealets efterbehandling. 
 



7. På arealet må ikke henstilles andre end de for indvindingen nødvendige maskiner, 
vogne, redskaber og lignende. 

 
8. Der må ikke graves dybere end 5 m under terræn. Der må ikke indvindes under 

grundvandspejlet. 
 
9. Af hensyn til arealets senere anvendelse må der ikke graves dybere end 1,5 m over 

højeste naturlige grundvandsspejl. 
 
10. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 m og ikke under et skråningsanlæg på 

1:1,5. 
  
11. Af hensyn til de beskyttede sten/jorddiger og til beskyttelse af levende hegn må der 

dog  ikke graves nærmere hegnsmidten/digemidten end 5,0 m. 
 
12. Der må ikke uden amtets tilladelse etableres nye overkørsler eller foretages 

ændringer i eksisterende overkørsler til Vejlevej.   
 
13. Råstofgraven må kun være i drift mandag-fredag 700-1700. 
 
14. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om støj skal overholdes. Støj fra 

virksomhedens drift om ikke overstige 
 
 55 dB(A)  på hverdage kl. 700-1700  

 
Støjniveauet måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) 
ved nærmeste fremmede boligers udendørs opholdsareal. 
 
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. 
 
Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – 
eksternstøj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium 
eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
 

15. Eventuel senere etablering/opstilling af anlæg udover, hvad der er forudsat i 
ansøgningen, skal godkendes af amtet. 

 
16. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes 

foranstaltninger til nedbringelse af generne efter nærmere anvisning fra amtet. 
 
17. Gravningen skal foregå på en sådan måde, at grundvandet ikke forurenes, specielt 

må der udvises særlig agtpågivenhed over for spild af brændstof og olie. 
 
18. 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 normalt ikke 
forekommer oliedryp. 

   



Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal 
opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet, 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. 
 

19. 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. 

 
20. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 
 
21. 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. 

 
 

Efterbehandling 
 
22. 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. 

 
23. Arealerne skal efter endt indvinding inddrages til landbrugsmæssig drift, hvor ingen 

skrænter må efterlades stejlere end 1:5. 
 
24. Efter gravning og fordeling af overjord må skrænter have sådanne anlæg, at de ikke 

frembyder fare for udskridning. Der kan efter aftale med tilsynsmyndigheden enkelte 
steder efterlades skrænter, der er stejlere end 1:5. 

 
25. Hvis der indledes råstofindvinding på tilstødende ejendomme, skal der af 

landskabelige hensyn foretages en udjævning og planering af de berørte skel efter 
tilsynets anvisninger. 

 
26. 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 
 
27. Amtet 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 
anvisninger 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. 

 
28. Hvis ejeren eller brugeren ikke inden for en af amtet fastsat frist opfylder vilkår om 

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

 
29. 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 amtet. 



 
30. Tilladelsen kan tilbagekaldes af amtet i tilfælde af grov eller gentagne overtrædelse 

af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
31. Efterbehandlingsforpligtigelsen indtræder omgående, hvis tilladelsen tilbagekaldes. 
 
 
Ribe Amt er påtaleberettiget. 
 
Foranstående begæres herved i henhold til § 10, stk. 4, 5 og 6 i lovbekendtgørelse nr. 569 
af 30. juni 1997, tinglyst på ovennævnte ejendom forud for alle rettigheder. 
 
 
Ribe Amt, den  
 
 
 
 
Gitte Kisbye 
Skov- og Landskabsingeniør  


