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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 10.000 m3 rødbrændende ler årligt på 
12 ha af matr. nr. 353 Tumbøl, Feldsted og dele af matr. nr. 355 smst. i Aabenraa Kommune. Tilla-
delsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens1 § 7 stk. 1, og den 
er betinget af vilkårene på de følgende sider. 

Sagens baggrund 

Der er fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduk-
tion på 12 ha i Aabenraa Kommune. Det ansøgte areal fremgår af figuren nedenfor samt bilag 1. 
Der ansøges om tilladelse til indvinding af 10.000 m3 rødbrændende ler årligt frem til 2027. Der er 
ansøgt om at grave til maksimalt 1 m under nuværende terrænkote. Arealet skal efterbehandles til-
bage til landbrugsmæssig drift.  
 
Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområderne i Råstofplan 2012, men er næsten 
fuldstændig beliggende inden for råstofinteresseområder for ler, jf. vedlagte bilag 2. Det fremgår 
imidlertid af retningslinje 4.4.3 i Råstofplan 2012; ”at der med regionens samtykke kan meddeles 
tilladelse til indvinding af rødbrændende ler, hvis det ikke er i strid med andre hensyn”. Ansøgnin-
gen har den 6. februar 2017 været behandlet i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, hvor 
Udvalget har meddelt samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding 
uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2012. 
 
 

                                                 
1 LBK nr. 1218 af 28. september 2016 med tilhørende ændringer. 
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Figur 1 viser det ansøgte areal med blå polygoner samt interesseområder for ler. 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Claus P. Hissel, Hellinghøjvej 5, Tumbøl, 6200 Aabenraa som ejer af ejen-
dommene. 

Før tilladelsen tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme 
overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: 
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 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsæt-
tende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. 

 Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af 
graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument ud-
stedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. 

 
Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i 
denne tilladelse skal indhentes separat. 
 

Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

Drift 
 

1. Tilladelsen er gældende indtil 1. april 2027, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen 
ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 
2. Der må årligt indvindes 10.000 m3 ler, og der må maksimalt graves ned til 1m dybde. 

3. Råstofgravens driftstider er mandag til fredag kl. 06:00 – 17:00.  

4. Der må maksimalt indvindes 40 dage pr. år. 

5. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgnin-
gen angivne maskiner; dozer og gravemaskine. Væsentlige afvigelser herfra kan kun ske ef-
ter aftale med Region Syddanmark. 

6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituatio-
nen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 
 
 

06.00 – 07.00 
07.00 – 18.00 
 

40 dB (A) 
55 dB (A) 
 

 

Det maksimale støjniveau må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 (06.00) til kl. 07.00 ikke 
overstige 55 dB (A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 
  
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller be-
regninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afhol-
des af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et la-
boratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
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Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 
3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  
 
Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal 
virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 
 
Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på 
råstofgravens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkræ-
vet. 

 
7. Der må ikke opstå støvgener uden for råstofgravens areal. Konstateres støvgener, der kan 

henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af gener-

ne. 

8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med 

andre materialer. 

9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre 

skaderne med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. 

10. Det aktuelle graveområde, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 2 ha. Der skal ske en lø-
bende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. 
Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbe-
gyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje, lager og produktionsanlæg. 

11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. 
bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 

12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindin-

gen. 

 

13. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid gæl-

dende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

Afstandskrav  

 

14. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med 

Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke 

bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe. 

 

15. Der må der ikke graves nærmere end 3m fra privat vej, naboskel og hegn med mindre andet 

er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter ikke 

graves under et skråningsanlæg på 1:1,5, jf. figuren nedenfor. 
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Skråningsanlægget nær ved privat vej, naboskel og hegn. 

 

16. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel. Der må efter de 3 meter ikke 

graves under et skråningsanlæg på 1:2. 

 

17. Der skal holdes afstand til den grønne biotop i det nederste venstre hjørne af matr. nr. 353 

Tumbøl, Feldsted. Biotopen må ikke bortgraves eller fyldes op. 
 

18. Det rørlagte vandløb der krydser matr. nr. 353 og 355 må ikke bortgraves eller på anden 

måde ødelægges i forbindelse med indvindingen. Placeringen fremgår af bilag 5. 
 

19. Den private vandledning mellem Tumbøl Vandværk og Tumbøl Søndermark der findes på 

matr. nr. 353 må ikke bortgraves eller på anden måde ødelægges i forbindelse med indvin-

dingen. Placeringen fremgår af bilag 6. 

 

Vej og trafik 

 

20. Indkørsel til råstofgraven må kun ske via Tornhøjvej. Til- og frakørsel sker ved overkørsler 

vist på bilag 1. Aabenraa Kommune har den 30. januar 2016 givet overkørselstilladelse til 

overkørslerne, jf. bilag 3. 

 

21. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejen 

ud på offentlig vej. 

 

22. Adgangsvejen skal renholdes. 

  

Forureningsforebyggelse 

 

23. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af olie-

spild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager 

ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 

3 meter 

Skel 
G

ra
v
ed

y
b
d

e 

1,5 x Gravedybde 
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24. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til de gældende regler. 

 

25. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkø-

rende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal her 

finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og re-

paration. 

 

26. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenør-

tank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, 

og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

27. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 

 

28. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares for-

svarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko 

for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olie-

tanke skal anmeldes til kommunen. 

 

29. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes Regulativ for affald. 

 

30. 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. 

 

31. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 

Efterbehandlingsvilkår 

32. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn 

til råstofgravens drift er praktisk muligt. 

 

33. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark 

kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i 

efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen 

er udført og godkendt af Region Syddanmark. 
 

34. Indvindingsområdet skal efterbehandles til landbrugsjord, blot på 1m lavere niveau. Der må 

ikke foretages terrænændringer udover den ansøgte afgravning på 1m, og konturerne i land-

skabet skal følges.   
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35. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes 

herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 
 

36. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en 

del af efterbehandlingsarbejdet. 

 

37. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning 

til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 

 

38. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående. 

 

39. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket 

som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og 

efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke 

står en vold tilbage mellem ejendommene. 

 
40. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de 

tinglyste vilkår blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Generelle bestemmelser 

Følgende gælder i øvrigt efter loven: 
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse 
af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den er med-
delt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 
 
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. 

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer 
af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortids-
minder, skal fundet straks anmeldes til Museum Sønderjylland. Indvindingen skal standses i det 
omfang den berører fortidsmindet.   

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning 
m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at under-
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rette Region Syddanmark. 

Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt, jf. 
Jordforureningslovens § 52. 
 
Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre måne-
der efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. decem-
ber 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige 
naboretlige regler. 
 
Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler vedkommende, 
der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler. 

Sikkerhedsstillelse 

I/S Lertranskøb skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 353 og 
355 Tumbøl, Feldsted i Aabenraa Kommune på kr. 300.000 indeks 103,37, 4. kvartal 2016 dateret 
den 8. februar 2017.  
 
Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris på 150.000 kr. pr (åbent) 
hektar. 
 
Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i 
brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 2 ha og kan re-
guleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, 
graveplan, efterbehandling eller lignende. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsin-
deks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af 
Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 
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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 ef-
ter 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. Rå-
stoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lov-
liggøres 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 ud-
føre for den ansvarliges regning. 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 
Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening2 af det ansøgte. Det vurderes samlet, at en 
tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger 
på Miljøet), da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændrin-
ger af miljøpåvirkningen.  
 
Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der imødegår de konkrete miljøpåvirkninger, som 
råstofindvindingen medfører.  
 
Lovgrundlaget 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen3 § 3, stk. 1. VVM-
screeningen er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, 
bl.a. 

 projektets dimensioner, 

 den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, 

 påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), 

 påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet og, 

                                                 
2 VVM-screeningen er ikke en råstoftilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-
proces. 
3 BEK nr. 1832 af 16. december 2015. 
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 projektets kumulative effekter. 

 
VVM-screeningen er vedlagt som bilag 4.  

Ansøgningsprocessen 

Det ansøgte areal blev besigtiget den 7. november 2016. 
 
Dele af det ansøgte areal er hverken interesse- eller graveområde for ler, og dele er udpeget som in-
teresseområde for ler, jf. Råstofplan 2012. Der kan i særlige tilfælde med regionens samtykke med-
deles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til en dybde af max 1 m i det åbne land, hvis det 
ikke er i strid med andre hensyn.  
 
Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark har den 6. februar 2017 givet 
samtykke til, at indvindingen af ler kan foregå på det ansøgte areal trods at det er uden for graveom-
råderne, jf. Råstofplan 2012. 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Høringen forløb i perioden 1. september – 14. oktober 2016. Høringssvarene er opsummeret neden-
for høringslisten.  

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 
Ansøger I/S Lertranskøb, lertranskoeb@mail.dk 
Lodsejer Claus P. Hissel, hissel@post.tele.dk 
 
Aabenraa Kommune, att. Lene Lyster Hansen, lha@aabenraa.dk 
Museum Sønderjylland, planer@museum-sonderjylland.dk 
 
Samt følgende øvrige parter: 
 

Matr. 

nr.  Ejerlav Navn Adresse 

354 Tumbøl, Feldsted 

Rudolf Grünert & Kirsten 

Marie Delendorff 

Grünert 

Tumbøl Søndermark 1, Tumbøl, 6200 

Aabenraa 

42 Tumbøl, Feldsted 

Harry Frausing Damm & 

Ellen Christine Lydiksen 

Damm 

Tumbøl Søndermark 2, Tumbøl, 6200 

Aabenraa 

19 Tumbøl, Feldsted 

Bo Petersen & Ditte 

Kraak Petersen Tumbøl Bygade 8, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

mailto:hissel@post.tele.dk
mailto:lha@aabenraa.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+qmbofsAnvtfvn.tpoefskzmmboe/el');
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307 Tumbøl, Feldsted 

Tina Poulsen & Bjarke 

Baggesgaard Thorsen Tumbøl Bygade 10, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

21 Tumbøl, Feldsted 

Tine Fromm & Dan 

Sandhøj Fromm Tumbøl Bygade 12, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

113 Tumbøl, Feldsted 

Kasper Arndt Vyff Nico-

laisen Tumbøl Bygade 16, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

57 Tumbøl, Feldsted 

Pia Sørensen Arnesen & 

Kenneth Sørensen Arne-

sen Tumbøl Bygade 14, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

118 Tumbøl, Feldsted 

Camilla Vinding Fallesen 

& Bjarne Cornelius Fal-

lesen Tumbøl Bygade 18, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

105 Tumbøl, Feldsted Helmut Lotzkat Tumbøl Bygade 20, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

29 Tumbøl, Feldsted Henrik Jensen Tumbøl Bygade 22, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

55 Tumbøl, Feldsted Vera Leiberg Tumbøl Bygade 24, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

47 Tumbøl, Feldsted 

Tommy Frode Iversen 

Birch 

Tumbøl Bygade 26 tv, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

60 Tumbøl, Feldsted Betina Thomsen Tumbøl Bygade 28, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

312 Tumbøl, Feldsted Allan Andresen 

Tumbøl Bygade 30a, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

15 Tumbøl, Feldsted Palle Højer Jensen 

Tumbøl Bygade 30b, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

 
Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler 
derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne. 
 
Aabenraa Kommune 
Kommunens høringssvar af hhv. den 20. og 25. oktober 2016 kan opsummeres i følgende punkter: 

1. Naturforhold 

Kommunen påpeger at der er flere levende hegn i og omkring det ansøgte areal, og at såfremt de le-
vende hegn beskadiges eller graves op, skal de genplantes. Den grønne biotop i det nederste venstre 
hjørne af matr. nr. 353 Tumbøl, Feldsted må ikke bortgraves, da der ligger et åbent vandløb i den. 

Region Syddanmarks bemærkninger til 1. Naturforhold 

Region Syddanmark har indsat vilkår om både de levende hegn og biotopen. 

2. Vejforhold 

Det bemærkes at adgangsvejen er i orden, og der er opstillet en række vilkår for så vidt angår etab-
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lering af en overkørsel.  

Region Syddanmarks bemærkninger til 2. Vejforhold 

Region Syddanmark har vedlagt overkørselstilladelsen samt de tilhørende vilkår. 

Museum Sønderjylland 

Museets høringssvar af 12. oktober 2016 kan opsummeres i følgende punkter: 

1. Museet vurderer, at der er stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved 
jordarbejdet i det ansøgte indvindingsområde. Museet anbefaler derfor en frivillig forunder-
søgelse af det ansøgte område inden jordbearbejdet går i gang.  

2. Arealet overstiger 5.000m2 og derfor skal udgifterne til forundersøgelsen afholdes af I/S 
Lertranskøb, jf. Museumsloven § 26, stk. 2.  

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1.. For-
målet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.  
 
Høringen forløb i perioden 13. februar 2017 til 13. marts 2017, og har været sendt til følgende par-
ter: 
 
Ansøger I/S Lertranskøb, lertranskoeb@mail.dk 
Lodsejer Claus P. Hissel, hissel@post.tele.dk 
 
Aabenraa Kommune, att. Lene Lyster Hansen, lha@aabenraa.dk 
Museum Sønderjylland, planer@museum-sonderjylland.dk 
 
Samt følgende øvrige parter: 
 

Matr. 

nr.  Ejerlav Navn Adresse 

354 Tumbøl, Feldsted 

Rudolf Grünert & Kirsten 

Marie Delendorff 

Grünert 

Tumbøl Søndermark 1, Tumbøl, 6200 

Aabenraa 

42 Tumbøl, Feldsted 

Harry Frausing Damm & 

Ellen Christine Lydiksen 

Damm 

Tumbøl Søndermark 2, Tumbøl, 6200 

Aabenraa 

19 Tumbøl, Feldsted 

Bo Petersen & Ditte 

Kraak Petersen Tumbøl Bygade 8, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

mailto:hissel@post.tele.dk
mailto:lha@aabenraa.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+qmbofsAnvtfvn.tpoefskzmmboe/el');
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307 Tumbøl, Feldsted 

Tina Poulsen & Bjarke 

Baggesgaard Thorsen Tumbøl Bygade 10, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

21 Tumbøl, Feldsted 

Tine Fromm & Dan 

Sandhøj Fromm Tumbøl Bygade 12, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

113 Tumbøl, Feldsted 

Kasper Arndt Vyff Nico-

laisen Tumbøl Bygade 16, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

57 Tumbøl, Feldsted 

Pia Sørensen Arnesen & 

Kenneth Sørensen Arne-

sen Tumbøl Bygade 14, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

118 Tumbøl, Feldsted 

Camilla Vinding Fallesen 

& Bjarne Cornelius Fal-

lesen Tumbøl Bygade 18, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

105 Tumbøl, Feldsted Helmut Lotzkat Tumbøl Bygade 20, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

29 Tumbøl, Feldsted Henrik Jensen Tumbøl Bygade 22, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

55 Tumbøl, Feldsted Vera Leiberg Tumbøl Bygade 24, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

47 Tumbøl, Feldsted 

Tommy Frode Iversen 

Birch 

Tumbøl Bygade 26 tv, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

60 Tumbøl, Feldsted Betina Thomsen Tumbøl Bygade 28, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

312 Tumbøl, Feldsted Allan Andresen 

Tumbøl Bygade 30a, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

15 Tumbøl, Feldsted Palle Højer Jensen 

Tumbøl Bygade 30b, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

 
 
Der er indkommet følgende høringssvar: 
 

Hvem Høringssvar Region Syddanmarks bemærkninger 
21. februar 
2017: Rudolf 
Grünert, Tum-
bøl Sønder-
mark 1 
 

I bilag 1 i tilladelsen er adgangsvejen til matr. 
nr. 353 vist via Tumbøl Søndermark, som er 
en grusvej. 
 
Der blev spurgt til om afgravningen af ler-
materialerne ville udjævne de små bakker i 
landskabet. 

Indarbejdet i tilladelsens bilag 1. 
 
 
 
Regionen har forklaret, at afgravningen skal 
følge konturerne i landskabet. Dette fremgår 
endvidere af efterbehandlingsvilkår nr. 34. 
 

28. februar 
2017: Rudolf 
Grünert, Tum-
bøl Sønder-
mark 1 

Der blev gjort opmærksom på en privat vand-
ledning, der er tilsluttet Tumbøl Vandværk. 

Indarbejdet i tilladelsen, jf. vilkår 19. 

13. marts 
2017: Aaben-
raa Kommune 

Kommunen gør opmærksom på, at det rørlag-
te vandløb der krydser matr. nr. 353 og 355 
ikke må bortgraves eller på anden måde øde-
lægges i forbindelse med indvindingen.  

Indarbejdet i tilladelsen, jf. vilkår 18. 
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Høring af Aabenraa Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 
Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Aabenraa Kommune omkring 
fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 13. februar 2017 til 13. marts 2017 i medfør af 
Råstoflovens § 10a. 
Der er ikke indkommet høringssvar under høringen af Esbjerg Kommune for så vidt angår efterbe-
handlingsvilkårene. 

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, Dan-
marks 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 ple-
jer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Regionen, da vi har truffet afgø-
relsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behand-
ling 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 21. april 
2017 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
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 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. 
 
 
Med venlig hilsen 

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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Camilla Bjerre Scheffel  
Landskabsforvalter 
 
Kopi er sendt til: 
Ansøger I/S Lertranskøb, lertranskoeb@mail.dk 
Lodsejer Claus P. Hissel, hissel@post.tele.dk 
 
Aabenraa Kommune, att. Lene Lyster Hansen, lha@aabenraa.dk 
Museum Sønderjylland, planer@museum-sonderjylland.dk 
 
Samt følgende øvrige parter: 
 

Matr. 

nr.  Ejerlav Navn Adresse 

354 Tumbøl, Feldsted 

Rudolf Grünert & Kirsten 

Marie Delendorff 

Grünert 

Tumbøl Søndermark 1, Tumbøl, 6200 

Aabenraa 

42 Tumbøl, Feldsted 

Harry Frausing Damm & 

Ellen Christine Lydiksen 

Damm 

Tumbøl Søndermark 2, Tumbøl, 6200 

Aabenraa 

19 Tumbøl, Feldsted 

Bo Petersen & Ditte 

Kraak Petersen Tumbøl Bygade 8, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

307 Tumbøl, Feldsted 

Tina Poulsen & Bjarke 

Baggesgaard Thorsen Tumbøl Bygade 10, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

21 Tumbøl, Feldsted 

Tine Fromm & Dan 

Sandhøj Fromm Tumbøl Bygade 12, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

113 Tumbøl, Feldsted 

Kasper Arndt Vyff Nico-

laisen Tumbøl Bygade 16, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

57 Tumbøl, Feldsted 

Pia Sørensen Arnesen & 

Kenneth Sørensen Arne-

sen Tumbøl Bygade 14, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

118 Tumbøl, Feldsted 

Camilla Vinding Fallesen 

& Bjarne Cornelius Fal-

lesen Tumbøl Bygade 18, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

105 Tumbøl, Feldsted Helmut Lotzkat Tumbøl Bygade 20, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

29 Tumbøl, Feldsted Henrik Jensen Tumbøl Bygade 22, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

55 Tumbøl, Feldsted Vera Leiberg Tumbøl Bygade 24, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

mailto:hissel@post.tele.dk
mailto:lha@aabenraa.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+qmbofsAnvtfvn.tpoefskzmmboe/el');
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47 Tumbøl, Feldsted 

Tommy Frode Iversen 

Birch 

Tumbøl Bygade 26 tv, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

60 Tumbøl, Feldsted Betina Thomsen Tumbøl Bygade 28, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

312 Tumbøl, Feldsted Allan Andresen 

Tumbøl Bygade 30a, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

15 Tumbøl, Feldsted Palle Højer Jensen 

Tumbøl Bygade 30b, Tumbøl, 6200 Aaben-

raa 

 
Bilag vedlagt 
 

1. Oversigtskort 
2. Graveplan 
3. Overkørselstilladelse fra Aabenraa Kommune er vedlagt 
4. VVM-screening er vedlagt 
5. Rørlagt vandløb på matr. nr. 353 og 355 
6. Privat vandledning på matr. nr. 353. 
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Bilag 2 – Graveplan 
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Bilag 5 – Rørlagt vandløb på matr. nr. 353 og 355 
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Bilag 6 - Privat vandledning på matr. nr. 353 

 



 

 

Tilladelse til overkørsler til to råstofgraveområder ved Tornhøjvej 
 
Afgørelse 
Aabenraa Kommune giver tilladelse til anlæg af overkørsler til to graveområder ved 
Tornhøjvej matr. Nr. 355 og 353, Tumbøl ejerlav, Felsted. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vilkår  
1. Overkørslerne skal placeres et sted på strækningen hvor adgangsvejen kan komme 

i niveau med kørebanen, se ovenstående luftfoto med ca. placering. 
Der er aftalt at man udvider to eksisterende overkørsler. 

2. Overkørslerne skal være så brede at der ikke er behov for at svinge ud over 
modsatte kørebanekant ved ind- og udkørsel fra indvindingsområdet. Vejledende 
bredde ca. 15 meter. Hvis ikke vejen er så bred så det ikke kan undgås at svinge 
over i modsatte side, så skal der laves græsarmering i modsatte sidde.

 Drift & Anlæg 
Trafik og Anlæg 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
 
Dato: 30-01-2017 
Sagsnr.: 16/32817 
 
Kontakt: Birgit Søndergaard 
Tiedemann 
Direkte tlf.: 7376 6993 
E-mail: bstie@aabenraa.dk 

I/S LERTRANSKØB 
Amtsvejen 23 
6400 Sønderborg 



 

 

3. Hvis det bliver nødvendigt med græsarmering på modsatte side, skal det laves med 
Elefantsten S400 (40 x 60 x 8 cm). 

4. Fra asfaltkanten og 5 meter ind, laves i asfalt med samme niveau som asfaltkanten 
med et fald på omkring 3 o/oo fra asfalt kant og ind. 

5. Overkørslerne opbygges med 30 cm bundsikringssand og 25 cm stabilgrus II. Det 
skal sikres at overkørslerne under brugen hele tiden er i niveau med asfaltkanten, 
så denne ikke knækker. Denne opbygning skal anvendes fra asfaltkanten og 5 
meter ind fra asfaltkant. 

6. Grøften skal rørlægges med Ø 300 PE-rør hvor overkørslerne laves (se vedlagte 
bilag). 

7. Når ler gravningen er slut skal asfalten fjernes igen. 

8. Overkørslen skal anlægges af en entreprenør der har gennemført kurset ”Vejen 
som arbejdsplads”. 

9. Inden gravning påbegyndes skal entreprenøren søge oplysninger om beliggenheden 
af forsyningsledninger i ledningsejerregistret (LER). 

10. Inden der graves i det offentlige vejareal skal entreprenøren søge om 
gravetilladelse. Dette kan ske via www.virk.dk. Spørgsmål om gravetilladelse kan 
rettes til Hanne Petersen på tlf. 73 76 71 16 eller mail: hpe@aabenraa.dk 

 
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til adgangsforhold til offentlige veje § 49 i vejloven. 
 
 
Redegørelse 
Lertranskøb I/S har fået råstoftilladelse til at grave ler på markerne ved Tornhøjvej, og har 
behov for to overkørsler som vist på kortet.  
De to eksisterende overkørsler gøres bredere, så det bliver mere hensigtsmæssigt og 
nemmere at svinge ud uden at kører over i modsatte side. 
 
Aabenraa Kommune ønsker at modvirke, at asfalten lige ved overkørslen slides for meget 
af svingende, tung transport. Derfor stilles krav om anlæg af brede overkørsler så 
lastvognene kan køre skråt ind og skråt ud fra markerne uden at vride for meget. 
 
Overkørslerne anvendes i korte perioder mens der graves, typisk 14 dage årligt pr. sted, 
dog afhængigt af behovet for den aktuelle type ler. 
 
Begrundelse for afgørelsen 

Aabenraa Kommune skønner at anlæg og brug af overkørslerne til lertransport ikke giver 
vejtekniske eller trafikale problemer, forudsat at vilkårene opfyldes. 
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse kan påklages til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 
København K, eller på direktoratets mail vd@vd.dk. Der kan kun klages over retlige 
spørgsmål, dvs. hvorvidt kommunens afgørelse er lovlig. Der kan ikke klages over 
kommunens skøn i sagen. Klagefristen er 4 uger. 
 
Venlig hilsen 
 
Birgit Søndergaard Tiedemann 
Teknisk Designer 

http://www.virk.dk/
mailto:hpe@aabenraa.dk
mailto:vd@vd.dk


1 
 

Bilag 4 – VVM-screening 

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
[kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016] 

 

VVM Myndighed Region Syddanmark 

Basis oplysninger  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Det er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 353 og 355 Tumbøl, Feldsted i Aabenraa Kommune. Det ansøgte areal er på 12 

ha. Der vil blive gravet ler fra 20 cm til 100 cm under terræn, og der forventes en årlig indvinding på 10.000 m
3. 

Navn og adresse på bygherre I/S Lertranskøb, Amtsvejen 23, 6400 Sønderborg 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Kaj Christensen, tlf.: 21 63 67 07, lertranskoeb@mail.dk 

Projektets placering Matr. nr. 353 og 355 Tumbøl, Felsted ved Tornhøjvej, 6200 Aabenraa 

Projektet berører følgende kommuner Aabenraa Kommune 



2 
 

Oversigtskort i målestok 1:33.360 
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Kortbilag i målestok 1:8.339 
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1832 af 16. 

december 2015 

   x  

 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1832 af 16. 

december 2015 

 x    

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 

 

    12 ha 

2. Er der andre ejere end bygherre? 

 

 x   Claus P. Hissel, Hellinghøjvej 5, Tumbøl, 6200 Aabenraa 

3. Det bebyggede areal i m
2
 og bygningsmasse i m

3
 

 

x     

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 

 

x     

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  

   

   Råstoffer – type og mængde: 

    

   Mellemprodukter – type og mængde:  

   

   Færdigvarer – type og mængde:  

    Der ansøges om en årlig indvindingsmængde på 10.000 m
3
 rødler. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 

 

x     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  

 

x     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 

 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

x     

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  

     

      I anlægsfasen: 

x     
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      I driftsfasen: 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

 

   x  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  

     

       Farligt affald: 

    

      Andet affald: 

   

      Spildevand: 

x     

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 

   x  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 

 

   x Nærmeste nabo ligger ca. 300 m fra det ansøgte areal. Der stilles vilkår om et maksimalt 
støjniveau i dagtimerne på 55dB(A) fra råstofgraven, hvilket vurderes at kunne overholdes 
uden yderligere tiltag. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 

 

   x Der vil være emission fra lastbiler. De gener der måtte opstå som følge af råstofgravningen 
vurderes ikke som væsentlige. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 

 

   x Det forventes, at der kun vil være tale om en ikke væsentlig lokal påvirkning. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 

 

   x Det oplyses, at opgravning af rødler ikke støver. Eventuelle gener i forbindelse med kørsel 
vil bekæmpes med vanding. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  

 

   x  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  

 

   x  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  

 

   x 
Erfaringen fra andre indvindingsområder er, at der sjældent sker uheld i forbindelse med 
indvinding af og oparbejdning af råstoffer. Det oplyses, at der køres til en tankstation, 
hvorfor der ikke skal opmagasineres olie, diesel mm inden for projektarealet. 

 

Anlæggets placering 

 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

 

 x   Arealet er i dag landbrugsjord. Der er levende hegn flere steder langs det ansøgte område. 
Den grønne biotop på ca. 0,3 ha (2900m2) i hjørnet af matr. nr. 353 Tumbøl, Feldsted må 
ikke bortgraves, da der ligger et åbent vandløb i den. 

Det er af ansøger oplyst, at det ansøgte areal skal efterbehandles tilbage til landbrugsjord 
efter indvindingen. 

Det ansøgte areal er delvist beliggende som interesseområde for ler, jf. Råstofplan 2012. 
Dele af det ansøgte areal er hverken interesse- eller graveområde for ler. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for     Området er ikke omfattet af gældende lokalplan. 



6 
 

området:  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  

 

    Området er ikke omfattet af gældende kommuneplan. 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 

   x  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  

    
Det ansøgte areal ligger i OSD område samt indenfor NFI. Ved en afgravning af 80cm ler 
(Oxideret ler) ændres beskyttelsesgraden ikke i forhold til nuværende. Ved retablering til 
landbrug forbliver området stadigt indenfor NFI.  
Det vurderes derfor, at anlægget ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets grundvand. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 

 

   x  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:    x  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  

 

   x  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  

   x  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  

 

   x  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  

 

      Nationalt:     

      

      Internationalt (Natura 2000): 

   

      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 

 

      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

 

   x Vedr. nationalt beskyttet natur: 

Kommunen oplyser, at der er en fejlregistrering af et vandløb mellem matr. nr. 353 og 377 
Tumbøl, Feldsted.  

Vedr. internationalt beskyttet natur: 
Kommunen oplyser, at nærmeste område er Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted 
Vestermark, der ligger ca. 2,7 km øst for graveområdet. N2000 vurderes ikke at blive 
påvirket af indvinding på matr. nr. 355 og 353. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte    x  
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miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

     Overfladevand:     

     Grundvand: 

     Naturområder: 

     Boligområder (støj/lys og Luft): 

 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 

 

   x Nej. Men vest for anlægget ligger Tumbøl, hvorigennem trafik til og fra råstofgraven må 
forventes at passere. 

33. Kan anlægget påvirke: 

 

      Historiske landskabstræk: 

      

      Kulturelle landskabstræk: 

 

      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

 

      Æstetiske landskabstræk: 

 

      Geologiske landskabstræk: 

 

   x Der er ingen fredninger eller fredede fortidsminder i området. 

Landskabet fremstår som et landbrugslandskab med levende hegn og småbiotoper flere 
steder.  

Det ansøgte areal er beliggende umiddelbart syd for Tumbøl i højtliggende, bølget terræn, 
der er afgrænset af enge, moser og små vandløb. 

I og med at der ved den ansøgte indvinding kun vil blive gravet op til 1m af overfladen vil 
det ansøgte ikke påvirke landskabet i væsentlig grad. Kommunen har stillet vilkår om, at 
såfremt den levende hegn fjernes ved gravearbejdet, så skal disse genplantes.  

Omkring det ansøgte arealer er der registreret adskillige fortidsminder fx gravhøje og 
bopladssamfund. Området er placeret højt i terrænet, tæt ved vand, hvilket man i 
forhistorisk tid foretrak ved anlæggelse af sine bopladser.  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   

 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  

 

   x  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

 x   Der er på nuværende tidspunkt ikke udlagt graveområder for ler i Sønderjylland. Det må 
imidlertid forventes, at der inden for en årække vil være ønske om at etablere yderligere 
lergravning på andre arealer i området, da områdets beskaffenhed gør det meget attraktivt 
at have lergravning her. 

På figuren nedenfor ses de eksisterende, efterbehandllede og kommende lergrave (som 
regionen har kendskab til) i området. 
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Samlet set vurderes den øvrige lergravning sammen med de eksisterende forhold at påføre 
kumulative effekter i form af trafik, støj og støv i nogen grad. Påvirkningerne vil komme i 
dagtimerne og påvirkningen vil ophøre efter endt indvinding. Der vil i forbindelse med 
tilladelse til lergravning blive fastsat vilkår til støj og støv.  

Ved lergravning graves der ikke alle dage, og regionen forventer derfor ikke at der graves 
samtidigt i de grave, hvor der er gældende tilladelse. 

36. Er der andre kumulative forhold? 

 

   x Regionen har ikke kendskab til andre anlæg eller projekter i området, som vil forårsage en 
miljøpåvirkning sammen med dette projekt. 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 

 

     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 

 

     

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen? 

 

   x  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 

 

   x  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –    x  
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      Enkeltvis: 

 

      Eller samlet: 

 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 

 

   x  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 

 

 x   Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer samt transport heraf må forventes at ske med 
stor sandsynlighed. 

45. Er påvirkningen af miljøet – 

      Varig: 

 

      Hyppig: 

 

      Reversibel: 

 

    Råstofindvinding er irreversibel, og den landskabelige påvirkning vil derfor være varig. 
Imidlertid er den landskabelige påvirkning ikke væsentlig, og vil med al sandsynlighed ikke 
kunne ses med det blotte øje. 

 

Transporten af råstoffer til og fra området vil vare i den periode, hvor der foretages 
råstofindvinding på arealet. Påvirkningen er ikke varig, men vil afhængig af indvindingen 
være hyppig. 

Konklusion 

 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det 
er VVM-pligtigt: 

 

 

 

 

 

 

   x Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler samt de 
vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i nærværende 
tilfælde.  

Da projektet ikke i sig selv eller i kumulation med udnyttede eller uudnyttede 
råstoftilladelser, planer mm ikke har nogen væsentlig negativ effekt på miljøet vurderes det, 
at råstofindvindingen ikke er VVM-pligtig. 

 

 
 
 
Den 8. februar 2017   
Sagsbehandler: Camilla Bjerre Scheffel 


