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Bedsted Lø Grusværker Aps 
Stenagervej 9 
6230 Rødekro 
 

Miljø og Råstoffer 
Kontaktperson: Jens T. Vejrup 
E-mail:  jens.t.vejrup@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 2336 3614  
 
Den 2. maj 2017 
Journal nr.: 17/2331 

 
 

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 26-09-

2016 gældende til den 01-11-2026. 
På matr. nr. 3b, 6, 7, 13, 108, 129, 253 og del af matr. 28 Mjøls, Rise og del af matr. 93 Lunderup, Rise i 

Aabenraa Kommune.  

Tillægget omfatter alene forhold på matr. 3b Mjøls, Rise. Øvrige forhold og vilkår i den oprindelige tilladelse 

er fortsat gældende. 
Bedsted Lø Grusværker Aps har ansøgt om råstofindvinding indenfor 100 meter beskyttelseszonen af 
fortidsminde nr. 41085, som ligger på den sydøstlige del af matr. 3b Mjøls, Rise. Fortidsmindets placering 
fremgår af bilag 1. Ansøgningen er begrundet i en bedre udnyttelse af råstofressourcen omkring 
fortidsmindet. Der er ansøgt om råstofindvinding/jordarbejde indtil 50 meter fra foden af fortidsmindet.  
Ansøger har i samarbejde med Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev undersøgt området. Samtidig 
har Bedsted Lø Grusværker Aps ansøgt Aabenraa Kommune om dispensation i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 18. 
 
Aabenraa Kommune har den 27. februar 2017 meddelt dispensation til indvinding af råstoffer indenfor 
beskyttelseszonen, jf. bilag 2.  
 
 
Tillægget vedrører alene vilkår 29 og 30 i råstoftilladelsen af 26. september 2016.  

29.  Der må ikke foretages jordarbejde indenfor 100 meter af fortidsmindet på matr. 3b Mjøls, Rise 

uden forudgående dispensation. Beskyttelseslinjen skal afmærkes med pæle eller sten. 

 

30. Ved etablering/udvidelse af markvejen umiddelbart øst for fortidsmindet, må der ikke foretages 

jordarbejde. 
 

Vilkårene 29 og 30 erstattes af nye vilkår i forbindelse med meddelelse af denne tilladelse. 

Lovgrundlaget  
Tilføjelsen til og ændringerne af tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til 
råstoflovens § 7 stk. 1. 
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Ejerforhold 
Ifølge tingbogen er Keld Lembke-Jensen, Visøvej 50, 6200 Aabenraa ejer af matr. nr. 3b Mjøls, Rise. 

Ændringer af vilkår 
Ændringer og tilføjelse af vilkår til ”Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding råstoffer på del af matr. 3b m. fl. 

Mjøls, Rise ” af 26. september 2016. De øvrige vilkår i den eksisterende tilladelse på matr.nr 3b, 6, 7, 13, 

108, 129, 253 og del af matr. 28 Mjøls, Rise og del af matr. 93 Lunderup, Rise er fortsat gældende. 

Regionen har på baggrund af sagens oplysninger truffet afgørelse om, at der fastsættes følgende nye vilkår 

til erstatning for vilkår 29 og 30: 

Driftsvilkår 

29a. Der må ikke foretages jordarbejde nærmere end 50 meter fra foden af fortidsmindet nr. ID 41085, 

jf. vedlagte kortbilag. 

29b. Inden jordarbejdet påbegyndes skal afstanden på de 50 meter fra foden af fortidsmindet afsættes 

med pæle eller store sten. 

29c. Der må ikke graves stejlere end anlæg 1:4 fra 100 meter og indtil 50 meter fra foden af 

fortidsmindet.  

 
Efterbehandlingsvilkår 

53. I en afstand af 100 meter fra foden af fortidsmindet skal området reetableres til oprindelig 

terrænkote.  

54. Overgangen fra 100 meter af fortidsmindet til det omkringliggende areal skal ikke være synligt i 

terrænet.  

Afgørelse om ikke-screeningspligt 
De arkæologiske forhold omkring fortidsmindet er beskrevet og vurderet i forbindelse med udarbejdelsen 

af VVM redegørelsen, som er endelig vedtaget af Regionsrådet den 26. september 2016.  Det ansøgte er 

således i overensstemmelse med den godkendte VVM redegørelse, som danner grundlag for 

råstoftilladelsen af 26. september 2016.   

Region Syddanmark har derfor vurderet, at en ændring af tilladelsens vilkår omkring fortidsmindet ikke er i 

strid med den godkendte VVM redegørelse.  

Det vurderes dermed, at tillægget til den eksisterende råstoftilladelse ikke er omfattet af VVM-

screeningspligten, og at tillægget ikke er til skade for miljøet, jf. VVM bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14. 
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Tinglysning 
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 

reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens 

§ 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 

Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionen en regning 

for udlagt tinglysningsgebyr. 

Tilsyn 
Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, 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. 

Partshøring  
Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1. Formålet med 

høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.  

Høringen forløb i perioden 7. april til 27. april 2017 og har været sendt i høring til følgende:  

Aabenraa Kommune, att.: Tina Hjørne og Lene Lyster Hansen 

Bedsted Lø Grusværker Aps, Stenagervej 9, 6230 Rødekro 

Keld Lembke-Jensen, Visøvej 50, 6200 Aabenraa 

 

Høringssvar fra Aabenraa Kommune: 

Aabenraa Kommune har en enkelt bemærkning i forbindelse med tillæg til råstoftilladelse på matr. 3b 

Mjøls, Rise hos Bedsted Lø Grusværker: 

 

I tillæggets bilag 2 er angivet graveplan for matr. nr. 3b Mjøls, Rise. Jf. graveplanen er der angivet muligt 

jorddepot indenfor 50 meter af gravhøjen, dvs. indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. I Karnovs noter til 

NBL’s § 18 står der, at ”uanset at tilstandsændring normalt forudsætter en vis varig karakter, antages det i 

Vejledn. 7.5.1, at forbuddet også omfatter midlertidige terrænændringer…”.  

Aabenraa Kommune er ikke bekendt med, at der foreligger en dispensation til oplæg af jorddepot indenfor 

fortidsmindebeskyttelseslinjen. 
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Regionens bemærkning: 

Ifølge kommunens dispensation er det ikke tilladt at anvende området indenfor 50 meter af fortidsmindet 

til deponering eller andre aktiviteter i forbindelse med råstofindvindingen. Vilkåret er også nævnt i 

regionens tilladelse. Kortbilaget på bilag 2 er desværre ikke helt retvisende, men fastholdes i dets 

nuværende udgave. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens T. Vejrup 

Geolog 

 

Kopi til: 

Aabenraa Kommune, Lene Lyster Hansen, lha@aabenraa.dk 

Aabenraa Kommune, Tina Hjørne, tlh@aabenraa.dk 

Keld Lembke-Jensen, keld@visoe.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Dansk Botanisk Forening, dbot@mail.tele.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, planer@museum-sonderjylland.dk  

Skat, myndighed@skat.dk
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Klagevejledning 
Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig 

myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks 

Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. 

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal der klages via 

Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.virk.dk 

eller www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller www.borger.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 

er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, 

herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 

900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort 

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 31.05.2017 kl. 23.59. 

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Klage over råstoftilladelsen har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette 

brev. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede gerne med henvisning til journal nr. og 

titel på tilladelsen. 

 

Bilag  
1. Oversigtskort. 

2. Graveplan for matr. nr. 3b Mjøls, Rise. 

3. Efterbehandlingsplan for matr. nr. 3b Mjøls, Rise. 

4. Aabenraa Kommunes dispensation af 27. februar 2017. 



 

 

Side 6 af 17 

Bilag 1 - Oversigtskort  
 

 

Kortbilag 1: De to cirkler viser henholdsvis 100 og 50 meter zonen fra foden af fortidsmindet. 
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Bilag 2 – Graveplan for matr. 3b Mjøls, Rise 

 
Kortbilag 2 som viser både 100 og 50 meters beskyttelseszone. Det bemærkes at der ikke må foretages 
jordarbejde eller oplag af jord/råstoffer indenfor 50 meter beskyttelseszonen. 
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Bilag 3 – Efterbehandlingsplan for matr. 3b Mjøls, Rise 

 
Kortbilag 3. Efterbehandlingsplan for området.  
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Bilag 4 - Aabenraa Kommunes dispensation af 27. februar 2017. 
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