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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 50.000 m³ sand, grus og sten årligt på 
14 ha stort område af matr. nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellings-
holm Hgd., Sdr. Omme, (Fruens Banke), Billund Kommune.  
 
Tilladelsen erstatter Billund Kommunes tilladelse af 6. marts 2012 til indvinding af 30.000 m³ sand, 
grus og sten årligt på matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1, og 
den er betinget af vilkårene på de følgende sider. 

Sagens baggrund 

”Fruens Banke” er et 17 ha stort graveområde for sand grus og sten, som er udlagt i Region Syd-
danmarks Råstofplan 2012. Der er siden 1994 foretaget indvinding i området og Skårup Entrepre-
nørforretning har i flere omgang fået fornyet tilladelse til indvinding.  
 
Entreprenørforretningen har pt. frem til 13. marts 2022 tilladelse til indvinding på et 3,5 ha stort 
areal på den østlige del af ”Fruens Banke”, som omfatter matriklerne 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. 
Omme. Der søges nu om tilladelse til indvinding på et 11 ha stort areal på den vestlige del. 
 
Regionen har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at lave samlet tilladelse gældende for alle 
fire matrikler, således at denne tilladelse gælder for hele graveområdet ”Fruens Banke”. Der er i 
forbindelse med denne tilladelse også udarbejdet efterbehandlingsplan, der ligeledes omfatter hele 
graveområdet ”Fruens Banke”. 
 
Billund Kommune har givet tilladelse til indvinding af overfladevand fra gravesø til grusvask mv. 
samt tilladelse til udledning af vaskevand til gravesø . Derudover forventer kommunen at give tilla-
delse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl. 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Cornelis Willem Arie Van Schaik som ejer af matriklerne: 8h og 5ø Kirkeby 
By, Sdr. Omme og 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme. 
 
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: 
 

 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 
udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. 
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 Afgrænsning for det område, der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere afta-
le med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning må ikke fjernes i indvindingsperioden, 
og de skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, f.eks. med betonringe. 

 Tilladelse til grundvandsænkning skal være givet af Billund Kommune inden indvinding 
kan igangsættes. 
 

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

Drift 
 

1. Tilladelsen er gældende indtil 13. marts 2022, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvin-
dingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 
2. Der må årligt indvindes 50.000 m3 sand, grus og sten. 

3. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg:  mandag til fredag 07.00-16.00 
b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet:     mandag til fredag 07.00-16.00 

 
4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i an-

søgningen angivne maskiner; 1 stk. gravemaskine, 1 stk. læsemaskine og sorteringsan-
læg. Afvigelser herfra kan kun ske efter aftale med Region Syddanmark. 

5. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssi-
tuationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggel-
se: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 17.00 55 dB (A) 

Andre tidspunkter  Lukket 

 
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. 
 
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 på-
krævet. 

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

kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af 

generne. 
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7. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding 

med andre materialer. 

8. Vaskevand, der hentes fra gravesøen til grus vask og lignende, skal efter endt brug le-

des tilbage til gravesøen, og det må kun indeholde stoffer, der er naturligt forekommen-

de i de opgravede materialer. 

9. Skyllevandet skal inden udledning til gravesøen passerer et bundfældningsbassin. 

10.  Der må ikke etableres yderligere dræn eller forbindelse mellem søer og vandløb, end 

det dræn, der allerede er etableret i den nordvestlige del af søen øst for Kirkebyvej. 

11. 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. 

12. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 3,5 ha. Der skal ske en løbende efter-
behandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved gra-
veområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, 
dog undtaget områder, som anvendes til interne veje, lager og produktionsanlæg. 

13. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med gravepla-
nen, jf. bilag 1. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddan-
mark. 

14. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvin-

dingen. 

 

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

gældende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

Afstandskrav og jordvolde 

 

16. Der skal etableres jordvolde for at mindske støjgener fra råstofgraven mod syd ind mod 

matr.nr. 2i, jf. oversigtskort bilag 1. 
 

a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end normalt 3 meter] meter fra vej- eller 

naboskel. 

b. Jordvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. 

c. Jordvolden skal have en højde på 3 meter. 

d. Jordvoldene skal blive liggende i hele indvindingsperioden, og jordvoldene må ikke 

fjernes uden accept fra Region Syddanmark. 
 

17. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter meter fra privat vej, naboskel og hegn. 

Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 
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18. Mod skel mod vest over mod matr.nr. 6t må der ikke graves nærmere end 10 m. Efter 

de 10 m må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 

  

19. Graves der stejlere end vilkår 15-17 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden, jf. 

figur 1 nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Principskitse for gravning nær skel/vej, hvis der graves stejlere en vilkår 15-17. 

 

20. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at skråningsanlæg 

ikke overskrides. 

 

Vej og trafik 

 

21. Indkørsel til råstofgraven må kun ske via Kirkebyvej mod syd. Der må således ikke 

etableres anden adgangsvej til råstofgraven. 

 

22. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. 

 

Forureningsforebyggelse 

 

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

oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke 

forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

24. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til de gældende regler. 
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25. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre 

selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med vide-

re skal her finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt 

for service og reparation. 

 

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

treprenørtank, 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 

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

risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsæt-

ning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 

 

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

 

30. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og under-

grund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved 

hegning. 

 

31. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 
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Efterbehandlingsvilkår 

 

32. Efterbehandling skal ske i henhold til den udarbejdede plan for efterbehandling for om-

rådet Fruens Banke, jf. bilag 2. 

 

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 
meddelt, 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 Sydvestjyske Museer, Odins Plads, 6760 Ribe. Indvindin-
gen 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-
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. 
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Sikkerhedsstillelse 

Skårup Entreprenørforretning skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på 
matr. nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme, Billund Kommune på kr. 640.000 kr. indeks 
102,40 3. kvartal 2016.  
 
Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på 135.000 kr. pr (åbent) 
hektar samt anlæggelse af en sø. 
 
Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i 
brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 4 ha og kan 
reguleres, 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. 

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 
udføre for den ansvarliges regning. 
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Afgørelse om VVM-pligt 

Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening 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 til de konkrete miljøpåvirkninger, 
som råstofindvindingen medfører.  
 
Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en 
VVM-proces. 
 
Lovgrundlaget 
Afgørelsen om VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1 
 
Screening 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 

 projektets kumulative effekter. 

 
Projektets dimensioner 
Der er tale om fortsat indvinding, hvor der har været tilladelse siden 1994 til indvinding. Der er an-
søgt om at grave på 11ha og der forventes en årlig indvinding på 50.000 m³ og der indvindes ned 
til 7 meter under grundvandsspejl. Der er tidligere givet tilladelse til samme indvinder til indvinding 
på et 3 ha stort areal frem til 2022 på nabomatriklerne 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme. De to 
graveområder vil således fremstå som et samlet graveområde på i alt ca. 14 ha. 
 
Den miljømæssige sårbarhed 
Arealet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland 
til vandværker. Det vurderes, at råstofindvindingen ikke er en trussel mod grundvandskvaliteten og 
heller ikke mod grundvandskvantiteten. Indvindingen under grundvandsspejl vil kun have en ube-
tydelig indvirkning på grundvandsstanden i området. 
Nærmeste EU-habitat- og EU fuglebeskyttelsesområde er ”Boris Hede”, som ligger i en afstand af 
7 km mod vest. Regionen vurderer, at indvindingen ikke vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget. 
Der er ingen beskyttede naturtyper i indvindingsområdet. Mod nord grænser området op til beskyt-
tet eng og mod syd beskyttet mose. Regionen vurderer, at indvindingen ikke vil kunne påvirke de 
beskyttede naturtyper. 
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Påvirkningens omfang 
Det ansøgte graveområde er på 11 ha og sammen med indvindingen, der finder sted på naboma-
triklerne vil det samlede graveområde udgøre ca. 14 ha.  
Nærmeste nabo er mod syd i en afstand af 100 m. Der etableres støjvolde således at støjgener 
mod denne nabo begrænses. 
Støvgener afhjælpes jf. vilkår 6. 

 
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

Tilladelsen vil have en varighed af 5 år, hvorefter der kan ansøges på ny. Råstofindvinding er en 

irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. Arealet skal efter endt indvinding 

være efterbehandlet til søer. Hvor det er muligt skal efterbehandling dog ske til landbrugsjord. 
 
Kumulative effekter 
”Fruens Banke” er et 17 ha stort område, der er udlagt som graveområde i Region Syddanmarks 
Råstofplan 2012 (530-2). Indvindingen startede i 1994 og omfatter i dag et ca. 14 ha stort område. 
Nærmeste aktive råstofindvinding findes 1½ km mod syd øst 
 
Der vil ikke blive tale om øget trafikbelastning, da indvindingen vil fortsætte i samme tempo som 
hidtil. Adgangsvejen til og fra indvindingsområdet vil fortsat være ad Kirkebyvej. 
 
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 det aktuelle tilfælde. 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 
 
Skårup Entreprenørforretning, v/ Tommy Thomsen, e-mail: tt.skaarup@mail.dk 
Billund Kommune, Natur- og Friluftsliv, Mads Navntoft Olsen, e-mail: mano@billund.dk 
Cornelis Van Schaik, Engebækvej 38, 7270 Stakroge 
Annette Uhd og Kurt Bliksted, Kirkebyvej 132, Hvelplund, 7260 Sønder Omme 
Kurt Germandsen, Kirkebyvej 108, Kirkeby, 7260 Sønder Omme 
 
 

Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler 

derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne. 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærk-
ninger 

Anette Uhd 
og Kurt Blik-
sted 

Vi vil gerne have at I sætter skelpæle i 
fem steder fra hvor 6 t møder 2 i mod 
nord og frem til nord øst enden af 
matr. 5 b  
Samt hvor tæt der graves på skel 
 

Det er med Tommy Thomsen aftalt, 
at skel findes ved at flugte en linje 
følgende hegnet fra Kirkebyvej og op 
mod nord. Der graves i en afstand af 
minimum ti meter fra dette skel. 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1.. Formå-
let med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen 
forløb i perioden december - januar 2016/17, og der er indkommet følgende høringssvar. 
 
 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærk-
ninger 

Billund 
Kommune 

Der kræves fornyet tilladelse til 
grundvandssænkning da gravesøens 
areal overstiger de 2 ha, som den tid-
ligere gravetilladelse omfattede. 

Der indsættes som forudsætning for 
igangsætning af indvinding, at der 
foreligger en ny tilladelse til grund-
vandssænkning. 

Høring af Billund Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Billund Kommune omkring fast-
sættelse af vilkår om efterbehandling i perioden december – januar 2016/17 i medfør af Råstoflo-
vens § 10a. Billund Kommune har ikke haft bemærkninger til efterbehandlingsplanen.  
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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 in-
teresse 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. En klage koster kr. 
500. 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 2. marts 
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 Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, miljoe-
raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Niels Koch 
Sagsbehandler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
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Kopi til: 
 
 
Skårup Entreprenørforretning, v/ Tommy Thomsen, e-mail: tt.skaarup@mail.dk 
Billund Kommune, Natur- og Friluftsliv, Mads Navntoft Olsen, e-mail: mano@billund.dk 
Cornelis Van Schaik, Engebækvej 38, 7270 Stakroge 
Annette Uhd og Kurt Bliksted, Kirkebyvej 132, Hvelplund, 7260 Sønder Omme 
Kurt Germandsen, Kirkebyvej 108, Kirkeby, 7260 Sønder Omme 
 
 
 
 
Bilag 
 

1. Oversigtskort – graveplan og støjvolde 
2. Efterbehandlingsplan for graveområdet ”Fruens Banke” 
3. Tilladelser og dispensationer 
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Bilag 1 – Oversigtskort – graveplan og støjvolde 
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Bilag 2 – Efterbehandlingsplan for graveområdet ”Fruens Ban-
ke”, matriklerne 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matrikler-
ne 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme 

Efterbehandlingsplanen skal tilgodese biologiske og landskabelige interesser og sikre, at det kon-
krete område som råstoftilladelsen omfatter, fremstår som en landskabelig helhed efter endt råstof-
indvinding. Se kortskitse side 17. 
 

Arealet skal efter endt indvinding være efterbehandlet til søer og landbrugsjord under de nedenfor 

anførte forudsætninger. På grund af indvindingens karakter vil der kun kunne ske efterbehandling 

til landbrugsjord i yderst begrænset omfang.  

 

Efterbehandling til søer: 
 

a. På hver side af Kirkebyvej etableres sø, der så vidt muligt anlægges med varierende dybde 

og bredforløb 

b. Søerne skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være 

stejlere end 1:4 under grundvandsspejl Muldjord anvendes ved efterbehandling af arealer, 

hvor der efterfølgende skal være landbrugsarealer. 

c. I den sydlige ende af søen vest for Kirkebyvej skal der efterlades et lavvandet område med 

en maksimal vanddybde på 0,5 meter  

d. I den nordlige ende af søen øst for Kirkebyvej tilstræbes at hældingen har steder med an-

læg 1:10 af hensyn til ynglesteder til padder. Samtidig laves lavvandet område mod nord 

øst på max 0,5 meters dybde, således at der ved solindstråling sikres optimale betingelser 

for padder. 

e. I søen øst for Kirkebyvej etableres en ø. Øen skal være smal og aflang og etableres langs 

det lavvandede område mod nord jf. kortbilag. Øen skal have flad overflade. 

f. Imellem øen og det lavvandede område skal der efterlades en rende med dybere vand, 

min. 1 meter 

g. På den nordlige bred ved søen øst for Kirkebyvej udlægges stenbunker over normal vand-

stand. Det sker af hensyn til padder og krybdyr. Stenbunkerne skal være ca. 3 m lange, 0,5 

m høje og 1 m brede. Stenene skal graves ca. 40 cm ned i jorden, således at der ligger ca. 

10 cm sten over terræn. Stenene skal være minimum 15 cm i diameter. Dette sikrer, at 

padder og krybdyr kan komme igennem diverse revner og sprækker. 

h. Det skal tilstræbes, at der på søen øst for Kirkebyvej i det syd østlige hjørne etableres lod-

rette skrænter på f.eks. 2 meters højde af hensyn til digesvaler. 

i. Langs søbredderne skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 4 m bred og mak-

simalt 1 m dyb lavvandszone 

j. Rundt om søerne skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en ca. 3 m bred banket  

k. Der må ikke benyttes muldjord til efterbehandling af søer og søbredder i en afstand af 20 

meter fra højeste vandstand. 
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l. Der må ikke tilsås eller plantes på de arealer, der ikke er efterbehandlet til landbrugsjord. 

 

Efterbehandling til landbrugsjord: 

 

m. Efterbehandling til landbrugsjord skal ske, hvor det er muligt og relevant.  

n. Muldjord anvendes ved efterbehandling af arealer, hvor der efterfølgende skal være land-

brugsarealer. 

 

Efterbehandling generelt 

 

o. Indvindingen ændrer ikke forløbet af vejen ”Kirkebyvej”  

p. Ingen skrænter på efterlades stejlere end anlæg 1:2.  

q. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hen-

syn til råstofgravens drift er praktisk muligt. 

r. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen, jf. side 8. Region 

Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund 

af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til ef-

terbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark 

s. Forinden større efterbehandlingsarbejder, skal Region Syddanmark underrettes herom, så-

ledes at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 

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

en del af efterbehandlingsarbejdet. 

u. Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for alle bygninger og installa-

tioner, der er etableret til brug for indvindingen, samt renses for affald og lignende, der ikke 

naturligt hører hjemme på det efterbehandlede areal. 

v. Der må ikke opsættes nogen form for hegn, bortset fra kreaturhegn. 

w. Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen. Der må heller ikke fodres i eller 

nær søen. 

x. Hvis tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsforplig-

tigelsen omgående. 

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

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

skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold til-

bage mellem ejendommen. 

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

tinglyste vilkår med undtagelse af vilkår ”X” og ”Y” i denne efterbehandlingsplan blive aflyst 

og sikkerhedsstillelsen blive frigivet 
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Kortskitse – Efterbehandlingsplan ”Fruens Banke” 
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Bilag 3 - Tilladelser og dispensationer 

 
Billund Kommunes tilladelse af 12. september 2016 til indvinding af overfladevand fra gravesø til 
grusvask mv. samt tilladelse til udledning af vaskevand til gravesø 
 
Billund Kommunes tilladelse af 13. september 2016  til grundvandssænkning i forbindelse med rå-
stofindvinding under grundvandsspejl 
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