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1 AFGØRELSE 

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

fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. Der redegøres i afsnit 7 nær-

mere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven 

- miljøvurderingsloven  

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

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

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) 

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

planter) og 

- høringssvar fra Aabenraa Kommune. Museum Sønderjylland samt Vejdirektoratet 

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

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- affalds- og råstofafgiftsloven  

- forvaltningsloven  

1.1 Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til tilladelse til indvinding på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge på 

1,7 ha af matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Se oversigt over området på figur 1 herunder. 

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

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

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

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

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

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

Tillægget til råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen over-

trædelse af vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

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

ret udnyttet i tre på hinanden følgende år.  
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Figur 1. Oversigt over området med adgangsvej indtegnet. 

 

1.2 Før tillægget tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at afrømme 

overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: 

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

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

 Afsættelse af indvindingsarealet jf. vilkår 41 og 45.  

 Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i 

denne tilladelse, skal indhentes separat. 

 

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Jep Jepsen, Uge Vesterballe 14, 6360 Tinglev som ejer af matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge 

i Aabenraa Kommune. Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen.  
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2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

 Freiberg Grusgrave A/S har ansøgt om tilladelse til indvinding af en restforekomst (efter tidligere 

delvis gennemgravning af matriklen med tilbagelægning af sand) på 1,7 ha af matr.nr. 474 Uge Ejer-

lav, Uge ejet af Jep Jepsen. Råstofferne, der graves, kan indeholdes i den allerede tilladte mængde 

på naboarealerne (jf. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus gældende til den 

31. december 2024 på matr.nr. 276, 523 og 278 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune). Den til-

ladte mængde er på 150.000 m3 sand, grus og sten, heraf 100.000 m3 under grundvandsspejl.  

 Der forventes at indvinde til ca. 28 meter under terræn og 24 meter under grundvandsspejlet. 

 Indvindingen forventes påbegyndt snarest muligt. 

 Driftstiderne vil være som i hovedtilladelsen: 07 – 17 for gravemaskiner, transport- og oparbejd-

ningsanlæg og 06 – 18 for udlevering og læsning. Ralsuger (nuværende) må anvendes i andre tids-

rum. 

 Råstofferne påtænkes anvendt til sand og stabilgrus til byggepladser og vejanlæg, herunder helt 

lokal afsætning, samt grus og skærver til beton- og asfaltindustrien.  

 Til indvindingen anvendes følgende maskiner: 1. stk. ralsuger.  

Afvander, tørsorteringsanlæg og læssemaskine anvendes ikke på selve arealet, idet de opsugede 

materialer oppumpes, afvandes, transporteres og sorteres på den vestlige side af søen hhv. på op-

arbejdningspladsen vest for. Der forventes ikke forbrug af olie og diesel udover hvad allerede be-

skrevet i hovedtilladelsen. 

 Der foregår ikke vask eller vådsortering på det ansøgte areal. Det indvundne materiale transporte-

res til oplagspladsen, som beskrevet i gældende råstoftilladelse.  

 Der genereres ikke affald udover allerede tilladt, idet indvindingsmængderne er som beskrevet i 

gældende tilladelse. 

 Adgangen til råstofgraven sker ad eksisterende adgangsvej til Porsbølvej (se figur 1). 

 

 

2.2 Beskrivelse 
Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på matr. nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i 

Aabenraa Kommune.  Det ansøgte areal er på 1,7 ha. Der er tidligere blevet gravet råstoffer på arealet, og 

der ansøges nu om at udnytte en restforekomst.  

 

Ejer af arealet er ligeledes interesseret i at få foretaget indvindingen i skel for at skabe en bedre landskabe-

lig overgang mellem matr.nr. 474 og den eksisterende grusgrav. 
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Arealet er beliggende udenfor udlagte graveområder i regionens Råstofplan 2016. Der er ikke fundet nogen 

konflikter på arealet, men der er registreret to moseområder forholdsvist tæt på arealet, ligesom der er na-

turbeskyttede søer (tidligere gravesøer) tæt på. 

 

Det ansøgte ligger umiddelbart op til matriklerne 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge, hvor der er med-

delt tilladelse til råstofgravning den 12. juni 2015 (regionens sagsnr. 14/27760), og denne tilladelse er gæl-

dende til den 31. december 2024. Indvindingen på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge vil foregå som en videre-

gravning af dette område. 

 

Der forventes indvundet 150.000 m3, heraf 100.000 m3 under grundvandsspejl totalt i sammenhæng med 

indvindingen på matriklerne 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge, hvilket svarer til de allerede tilladte ind-

vindingsmængder.  

 

Mængderne forventes altså indeholdt i den mængde, der i forvejen er meddelt tilladelse til på nabomatrik-

lerne ligesom indvindingen forventes afsluttet i 2024 samtidigt med udløb af den eksisterende tilladelse på 

naboarealerne.  

 

Der vil blive gravet til ca. 28 meter under terræn, herunder en større del under grundvandsspejl, idet ter-

rænkoten er angivet til 30 meter med grundvandsspejlet beliggende i kote 29.   

 

Der vil udelukkende blive anvendt suger til indvindingen. Sugeren er eldrevet. Generator til spulemotor/-

pumpe (jet) på sugeren er placeret i en vogn på oplagspladsen. Materialerne transporteres direkte fra ind-

vindingsstedet via rør fra sugeren til oplagspladsen i eksisterende råstofgrav. 

Der efterbehandles til søoverflade idet den nuværende gravesø forlænges og Aabenraa Kommune er ind-

forstået med en dyb sø på arealet idet der maksimalt graves/suges til ca. 24 meter under grundvandsspejl.  

Der opsættes en støjvold langs den sydlige afgrænsning under indvindingen. 

Arealet er beliggende udenfor OSD og indvindingsopland og den eksisterende adgangsvej ønskes benyttet. I 

området er flere tidligere gravesøer, som nu er omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 

ligesom der er flere beskyttede moseområder.   

Det ansøgte areal fremgår af oversigtskortet på bilag 1. 

Råstofforekomsten er veldokumenteret og ansøger oplyser, at råstofferne tænkes anvendt dels til lokale og 

regionale bygge- og anlægsprojekter, dels til beton- og asfaltindustrien. 
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3 VILKÅR  

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med 

hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.  

 

3.1 Omfang 

40. Tillægget er gældende til udløbet af hovedtilladelsen (Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af 

sand, sten og grus gældende til den 31. december 2024), hvorefter tillægget udløber samtidigt med 

hovedtilladelsen. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 

41. Indvindingen må (udover på det allerede tilladte område) ske idenfor det på figur 1 indtegnede 

område, der udgør ca. 1,7 ha, og indvindingen skal ske på de vilkår, der fremgår af Tilladelse til er-

hvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus gældende til den 31. december 2024 samt de vilkår, 

der fremgår af dette tillæg. Der skal opsættes afmærkning af indvindingsarealet inden indvinding 

påbegyndes – se også vilkår 45 om buffer til natur. 

 

42. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. 

Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark.  

 

Der skal ske fuldstændig skelgennemgravning til matr.nr. 578 Uge Ejerlav, Uge inden for det til-

ladte område. 

 

3.2 Drift 

 

43. Der skal etableres en 5 meter høj støjvold langs sydsiden af graveområdet på matr.nr. 474 Uge Ejer-

lav, Uge for at sikre at støjkravene er overholdt jf. bilag 1. Volden skal udføres efter principskitsen 
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herunder: 

 
Figur 2. Principskitse for etablering af en støjvold med hældning 1:1,5. 

Støjvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning og skal blive liggende i hele indvin-
dingsperioden medmindre der foreligger skriftlig accept fra Region Syddanmark og må ikke efter 
indvindingens afslutning nedtages uden skriftlig accept fra Region Syddanmark.           

 

3.3 Adgangsforhold og afstande 

44. Adgang til råstofgraven skal være via eksisterende adgangsvej til Porsbølvej, se figur 1. Det er ikke 

tilladt at anvende andre adgangsveje uden tilladelse fra Vejdirektoratet.  

45. Der må ikke graves nærmere end 20 meter til beskyttede naturområder (§ 3-områder jf. figur 3 

herunder). Grænserne skal afsættes med pæle inden start på indvinding.  

 

    

Højde 

1,5 x Højde 

3 meter 

Skel 
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Figur 3. Buffer til naturområder. 

3.4 Efterbehandling m.m. 

Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes høringssvar og eksi-

sterende tilladelse.   

46. Efter endt gravning skal der efterbehandles til søoverflade efter efterbehandlingsplanen, jf. bilag 3. 

Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark. Der skal 

ske en løbende efterbehandling af de indvundne områder i samme takt som indvindingen skrider 

frem. 

 
 

4 GENERELLE BESTEMMELSER 

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

Tilsyn 

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

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

lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt 
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et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den 

ansvarliges regning. 

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår  

Når afgørelsen er endelig og klagefristen er udløbet, tinglyser Region Syddanmark vilkårene for efterbe-

handling på ejendommen.  

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

hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning.  Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 

10, stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 

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

for udlagt tinglysningsgebyr.  

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste vilkår 

blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Arkæologi 

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

skal fundet straks anmeldes til Sønderjyllands Museum. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal 

afleveres til Sønderjyllands Museum og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. Indvindingen skal 

standses i det omfang den berører fortidsmindet.   

Råstofafgift 

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

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv. 

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

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

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

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

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

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

handlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 
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Indberetning af indvunden mængde 

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

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

nen udsender årlig information om til alle indvindere. Region Syddanmark videresender indberetningen til 

Danmarks Statistik. 

Indberetning til GEUS 

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

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

råstoflovens § 28, stk. 1. 

Tilførsel af jord 

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

ureningslovens § 52. Der kan søges dispensation. 

Forsyningsledninger 

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

Ledningsejerregisteret (LER).  

 

5 SIKKERHEDSSTILLELSE 

Der skal jf. vilkår 28 i hovedtilladelsen stilles en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne, således 

også nu for matr. nr. 474 i Aabenraa Kommune. Det er vurderet og ansøger har tilsluttet sig, at den allerede 

etablerede sikkerhed for 20 ha er tilstrækkelig til at dække gravningen på matr.nr. 474. Der skal dog opnås 

tilslutning fra banken i form af en vedhæftet skrivelse eller lignende, der tilkendegiver at garantien kan 

tages i anvendelse på den nye matrikel.  

Der skal således fremsendes et tillæg til sikkerhedsstillelsen til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan 

tages i brug. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke samlet overstiger 20 ha og kan re-

guleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, 

efterbehandling eller lignende. 

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region 

Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 
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6 ANSØGNINGSPROCESSEN  

Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens be-

mærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar 

og regionens bemærkninger til disse.  

 

6.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden 25. april 2019 til 23. maj 2019 været sendt i myndighedshøring jf. rå-

stoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstoftilladelse 

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

myndigheder: 

 Aabenraa Kommune 

 Vejdirektoratet 

 Museum Sønderjylland 

Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 

Aabenraa Kom-
mune 

Samme område blev behandlet i sag 15/36115. Svar 
fra den gang er vedhæftet, idet naturgruppen tæn-
ker, at forholdene ikke har ændret sig væsentligt si-
den da. Der er også screenet for Natura 2000 områ-
der, fredninger og arter med særlig beskyttelse, og 
heller ikke her er der nogle kommentarer. Det eneste 
forhold, natur kan få øje på, er, at området ligger in-
den for udpegningerne Naturbeskyttelsesområder og 
områder med særlige økologiske forbindelser hhv. 
potentielle økologiske forbindelser. Eftersom der al-
lerede er omfattende råstofindvinding i umiddelbar 
nærhed af det nye område, og området efter endt 
indvinding efterbehandles til søoverflade, er naturs 
vurdering, at projektet ikke er i strid med udpegnin-
gerne. 
 
Vedhæftet svar fra 2015:  
Vores vurdering er, at der godt kan gives lov til at 
indvinde råstoffer indenfor den røde markering på 
matr. nr. 474. Dog sætter kommunen nogle vilkår i 
forhold til naturbeskyttelse, efterbehandling, drikke-
vand m.m.: 
 
Vilkår: Der skal holdes en afstand på mindst 20 me-
ter fra graveområdet til beskyttede naturarealer 
(søer og moser i dette tilfælde). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der stilles vilkår om 20 meters grave-
afstand til søen. 
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Arealet ligger indenfor indvindingsopland til Tinglev 
Ny Vandværk og indenfor BNBO (boringsnært be-
skyttelsesområde), samtidig med at det ligger i om-
råde med drikkevandsinteresse. Jf. Kommuneplanen 
2009 for Aabenraa Kommune skal tidligere råstof-
grave i de nævnte områder efterbehandles til eks-
tensivt landbrugsdrift, miljøvenligt jordbrug eller 
skovplantning, uden sprøjtning og gødskning. Der 
kan også efterbehandles til rekreative og naturmæs-
sige formål.     
 
Vilkår: Der skal efterbehandles til én eller flere af de 
ovenfor nævnte formål. Kommunen ser gerne, at det 
bliver til rekreative og naturmæssige formål. I den 
forbindelse skal den afskrabede muld ikke køres ud 
på arealet igen ved efterbehandling.  
 
Vilkår: Efterbehandles der til sø, skal søen være lav-
vandet (maksimalt 2 m dyb, lavere ud mod bredden) 
og have flade brinker (ikke stejlere end 1:3).   

 
Grusgravningen på matr. 474, Uge Ejerlav, Uge kan 
medføre, at området bliver kategoriseret som kate-
gori 2 eller 3 natur efter husdyrlovgivningen. Det kan 
begrænse udvidelse af husdyrbrug, fordi der til kate-
gori 2 natur tillades maks. 1 kg N/år i totalemission 
fra husdyrbruget og til kategori 3 natur må der maks. 
ske en meremission på 1 kg N/år fra husdyrbruget. I 
denne sag er det område, der søges om grusgravning 
til, omringet af grusgravsøer, så det vurderes, at der 
ikke er husdyrbrug, der kommer til at ligge nærmere 
potentielt kategorinatur. Der er andre grusgravssøer, 
der begrænser husdyrbrugene mere, end den aktu-
elle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang, kravet fra 2015 om lavvandet 
gravesø: 
Der er i 2015 givet tilladelse til den 
gravesø, der nu ønskes videregravet. 
I denne tilladelse er ikke krav om 2 
meters dybde. Der er ikke opnået di-
spensation efter jordforureningslo-
vens § 52 til tilførsel af jord, og der 
er i 2015 givet afslag på ansøgning 
om tilførsel af jord på matr.nr. 578 
ved siden af. Det vurderes, at en lav-
vandet sø vil gøre, at restressourcen 
ikke udnyttes fuldt ud, og at en dyb 
sø ikke skaber væsentlige naturmæs-
sige eller miljømæssige eller andre 
miljøindvirkninger, hvorfor der kan 
tillades efterbehandling til dyb sø.  
 
Regionen har efterfølgende kontak-
tet Aabenraa Kommune om dette 
forhold, og de er indforståede med 
en dyb sø og har svaret:  
 
”…lavvandede søer er godt for bl.a. 
padder og insekter, idet der her er 
mindre risiko for, at ynglen ædes af 
fisk eller ænder. Det er i denne hen-
seende ikke rigtig nogen gevinst blot 
at have lavvandede partier, fordi fisk 
og ænder alligevel vil finde søen at-
traktiv og få adgang til padderne mv, 
også på ret lavt vand. Jeg har dog 
ikke kendskab til, at der er fundet 
padder i nærheden af graveområdet, 
som der skal tages hensyn til, så jeg 



 

13 
 

mener godt, at vi kan forsvare ”al-
mindelig dybde med almindelig 
brinkhældning”. Hvis man vil gøre 
noget godt for padder og smådyr/in-
sekter, kan man evt. foretage et 
”tudseskrab”; en fordybning på max. 
1-1,5 m dybde, som ligger tæt på 
men ikke i direkte tilknytning til 
selve søen.” 

Vejdirektoratet ”Vejdirektoratet har bemærket, at de eksisterende 

adgangsveje ønskes benyttet i forbindelse med ud-

nyttelsen af tilladelsen. Dertil skal Vejdirektoratet 

bemærke, at de eksisterende markadgange til stats-

vej 318 Torp-Tinglev (Aabenraavej) ikke kan benyttes 

i forbindelse med råstofindvindingen uden at der lig-

ger en tilladelse fra Vejdirektoratet efter vejlovens § 

50 stk. 2.  

 

Vejdirektoratet antager og forudsætter derfor, at der 

i den konkrete sag kun vil være kørsel med råstoffer 

fra området via kommunevejen Porsbølvej.” 

Der er stillet et vilkår (vilkår 44) om 
dette. 

Museum Søn-
derjylland 

Arkæologisk udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstof-

indvinding på del af matr. 474 Uge ejer-

lav, Uge,  Aabenraa Kommune (Region Sydd. – jour-

nalnr. 19/12697). Arkæologisk udtalelse i hen-

hold til Museumslovens § 25:  Museum Sønderjyl-

land - Arkæologi Haderslev har modtaget høringsma-

teriale vedr. ovennævnte  indvindingspro-

jekt og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæolo-

gisk vurdering af indvindingsområdet.   Projektområ-

det ligger nord for Uge og ud-

gør i alt ca. 1,7 ha. Der er ikke registreret fortidsmin-

der  inden for det aktuelle område, der desu-

den er destrueret i forbindelse med tidligere råstof-

indvinding.  På baggrund af ovenstående vurde-

rer Museet, at risikoen for at støde på arkæologi-

ske fortidsminder  under jordarbejde er mini-

mal, og mener, at en arkæologisk forundersø-

gelse ikke er nødvendig.   Bygherre skal dog være op-

mærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alli-

gevel påtræffes jordfaste  fortidsminder eller an-

dre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbej-

det (jf. museumslo-

vens § 27, lov nr.  473 af 7. juli 2001) omgående ind-

stilles i det omfang, det berører fortidsmin-

det, og Museum  Sønderjylland - Arkæologi Hader-

Dette er taget til efterretning. 
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slev adviseres.   Det kan endvidere oplyses, at byg-

herre i givet fald ikke skal udrede udgif-

terne til en eventuel  arkæologisk undersøgelse. 

 

6.2 miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har foretaget en 

screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven. 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 

kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og 

der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal. 

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 4. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 3. marts 2020 til den 31. marts 2020. 

Der indkom høringssvar fra Aabenraa Kommune, som bl.a. vedholdt ønsket om 20 meter til § 3-søen og ac-

cept af, at der ikke kommer en lavvandet gravesø, og fra Museum Sønderjylland, som ikke havde bemærk-

ninger.  

Afgørelsen om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse) er 

meddelt den 17. april 2020 i henhold til miljøvurderingslovens § 21 med udløb af klagefristen den 15. maj 

2020. 

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning for-

bundet med indvindingen. 

 

6.3 Partshøring 

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

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

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

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag: 
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Parter Vedrørende Kontaktadresse 

Jep Jepsen (lodsejer) Ejer matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge samt 
578 Uge Ejerlav, Uge (skelgennemgrav-
ning) 
Uge Vesterballe 14 

 

Freiberg Grusgrave A/S 
CVR:: 21 49 40 70 

Ansøger  sj@freiberg.as (samt pr. digital post 
til virksomheden) 

Myndigheder   

Aabenraa Kommune Berørt myndighed lha@aabenraa.dk, industri@aaben-
raa.dk 

Vejdirektoratet Berørt myndighed vd@vd.dk 

Museum Sønderjylland Berørt myndighed planer@museum-sonderjylland.dk 

 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 20. april 2020 til 18. maj 2020 og 

der indkom følgende høringssvar: 

 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 

Freiberg Grusgrave A/S Ingen bemærkninger - 

Aabenraa Kommune Ingen bemærkninger - 

Aabenraa Kommune vedr. ef-
terbehandling (§ 10a) 

Ingen bemærkninger - 

 

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

7.1 Lovgrundlag  

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

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

det og jorden.  

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

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

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

 

 

 

 

mailto:vd@vd.dk
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7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 

Habitatbekendtgørelsen 

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

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

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

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

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

les dispensation til det ansøgte. 

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

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

bitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

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

Det nærmeste Natura 2000-område er 4.100 meter mod nordøst (habitatområdet Bolderslev Skov og Uge 

Skov (SAC85)). 4.400 meter mod vest samt 3.400 meter mod sydvest ligger fuglebeskyttelsesområdet Ting-

lev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (SPA62) og ca. 5.000 meter mod øst ligger fuglebeskyttelses-

området Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (SPA58) samt habitatområdet (SCA84).  

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

forårsage en påvirkning af områderne. 

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

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

kvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området. 

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter): 

Der er ved opslag på Miljøportalen og Naturbasen (Fugle & Natur) ikke inden for graveområdet konstateret 

forekomster af dyre- eller plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Regionen vurderer derfor, 

at projektet med disse vilkår ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitat-

direktivets bilag IV. 

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:  

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

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

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

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

ter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget. 
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Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen 

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

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

retningslinje 6.4.1 i Råstofplan 2016, idet der er tale om en restforekomst og en udvidelse af en eksiste-

rende gravetilladelse og idet der ikke tilsidesætter andre væsentlige interesser. 

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

udsætninger for området.  

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

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

ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning. 

Øvrige myndigheders afgørelser og forudsætninger  

Vejdirektoratet har skrevet, at man antager og forudsætter, at der kun vil være kørsel med råstoffer ind og 

ud fra området via Porsbølvej, idet de eksisterende markadgange til Åbenråvej ikke kan benyttes uden tilla-

delse fra Vejdirektoratet. 

Ansøger har i ansøgningsmaterialet ikke lagt op til at der anvendes anden adgangsvej end den allerede 

brugte til Porsbølvej, men for at sikre, at der ikke bliver kørt direkte til Åbenråvej, har Region Syddanmark 

har indarbejdet Vejdirektoratets krav som et vilkår (vilkår 44).   

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold  

Det ansøgte areal ligger uden for OSD, NFI og indvindingsoplande til vandværker. Regionen har meddelt 

tillægget på baggrund af bl.a. vilkår om efterbehandling til sø, hvilket vil virke som en sikring af grundvan-

det i og med at der ikke gødskes eller anvendes pesticider på søområder, når indvindingen er afsluttet og 

efterbehandlet. 

De vilkår, som indvindingen er omfattet er vilkår 46 i dette tillæg (om efterbehandling til sø), samt vilkårene 

25, 26 og 31 punkt b og c, 32 og 33 i den gældende tilladelse som er stillet for at sikre, at grundvandet ikke 

forurenes, og som også er gældende for dette tillæg jf. vilkår 41. 

Der gælder herudover et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstof-

grave, jf. § 52 i jordforureningsloven. 

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

grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Når der fjernes råstoffer under grundvandsspejl, sænkes grundvandsstanden midlertidigt, men da der ikke 

indvindes råstoffer i en mængde udover hvad der allerede er tilladt i hovedtilladelsen, bør der ikke være 
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behov for yderligere tiltag vedr. grundvandssænkning. Indvindingen rykker dog med tillægget tættere på 

bl.a. mose og søer, og der er fra kommunen stillet krav om 20 meters afstand til nærmeste naturbeskyttede 

område (en sø), hvilket derfor er opstillet i vilkår 45. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at der ikke ses 

en udtørrende effekt på moseområderne. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab  

Det ansøgte areal indeholder ikke beskyttede naturområder. Det ansøgte areal grænser op til følgende be-

skyttede naturområder: Mose og søer ca. 20 til 25 meter væk. 

Vilkår 45 om at holde 20 meters afstand til § 3-søen nord sikrer beskyttelsen af sø og mose ved at hindre 

uforsætlig bortgravning og ved at hindre grundvandssænkning. 

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

Landskabet er i forvejen præget af intens råstofgravning, hvorfor det ansøgte passer ind landskabeligt.  

Der er et stisystem på området, og Aabenraa Kommune er blevet spurgt, om der er forhold vedr. stien som 

gør, at den ikke kan sløjfes eller på anden måde ikke kan nedlægges. Kommunen konkluderer, at der ikke er 

noget til hinder for, at stien nedlægges. 

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj: 

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

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

støjvejledning. Hertil ligger der beboelse i områdetype 5 ca. 610 meter væk. 

Det er i screeningen forud for dette tillæg vurderet, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overhol-

des, hvis der opføres en 5 meter støjvold i den sydlige ende af arealet samt med de allerede gældende vil-

kår om tidsbegrænsninger og aktivitetsbegrænsninger. 

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

overholdes.   

Støv: 

I hovedtilladelsen er der fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at disse vilkår 

vedrørende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer om-

kring det ansøgte graveområde i og med at der indvindes samme mængder som hidtil og de eksisterende 

køreveje anvendes. Der kan dog forekomme ekstra støvgener i forbindelse med afrømningen af muld, hvor-

for der jf. vilkår 7 og 8 i hovedtilladelse skal ske afhjælpning f.eks. ved at vande efter behov. 
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Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil ske fra Porsbølvej som hidtil og der er ikke tale om, at der skal transporteres 

større mængder end hidtil. I miljøscreeningen er det vurderet, at det ikke sker ændringer i trafikbelastnin-

gen ved det ansøgte. Det er Aabenraa Kommune, der som vejmyndighed vurderer de trafikale forhold.  

Kulturarv og andre beskyttelser 

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

denfor det ansøgte graveområde. Det nærmeste fortidsminde er ca. 1200 meter mod nordvest, hvor der 

findes en klynge af fortidshøje samt ca. 1450 m mod øst, hvor Olgerdiget løber.  

Museum Sønderjylland har vurderet at der er lav risiko for at støde på fortidsminder, da der tidligere har 

været gravet på arealet og de udtaler at en forundersøgelse ikke er nødvendig. 

Regionen vurderer på den baggrund, at indvindingen ikke vil påvirke forhold af arkæologisk art. 

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

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

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

muligt samt at den landskabelige oplevelse efter endt indvinding er acceptabel. Derudover er det formålet 

at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen. 

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

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

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

Grave- og efterbehandlingsplanerne er vedlagt som bilag. Af planerne fremgår det at der graves/suges fra 

syd mod nord og at der opsættes en støjvold i den sydligste del. Se bilag 2. Regionen har, for at sikre råstof-

ressourcens udnyttelse, det landskabelige samt lodsejeres ønsker, stillet vilkår om gennemgravning af skel 

til matr.nr. 578. Der skal efterbehandles til sø med søbredder/natur omkring som en fortsættelse af den 

eksisterende gravesø. Se bilag 3.  

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

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

lovens § 10, stk. 1 nr. 1 og yderligere vilkår er stillet jf. råstoflovens § 10 stk. 3, idet der er stillet vilkår ved-

rørende naturbeskyttelse (afstand til § 3-områder) og landskab (gennemgravning af skel).  

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Aabenraa Kommune, som ikke har haft bemærkninger 

til udkastet. Se dog afsnit 6.1 (myndighedshøring), idet der har været en dialog med kommunen om efter-

behandlingsvilkårene før udkastet blev sendt i høring.   
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Vilkår 42 om gennemgravning af skel:   

Dette vilkår er stillet for at sikre, at hele forekomsten udnyttes, og at der ikke ved eventuel gravning på na-

boarealer efterlades en vold mellem ejendommene, idet dette vil være en markant, landskabelig foran-

dring. Vilkåret tinglyses på ejendommene. 

Der er ikke foretaget en landskabsmæssig vurdering, da det ansøgte ligger uden for graveområde, men der 

er tale om en udvidelse af en sø i et område med flere andre gravesøer. Det vil derfor være tilrådeligt at 

sikre, at søen får et forløb, som ligner de øvrige gravesøer og som imiterer naturlige søer i en vis grad. Det 

er ligeledes et ønske fra lodsejer at skellet gennemgraves.  

Regionens samlede vurdering  

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

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

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

gælder for området. 

På den baggrund vurderer Region Syddanmark, at der kan meddeles et tillæg til tilladelse til erhvervsmæs-

sig råstofindvinding. 
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8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

8.1 Klagevejledning 

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

sen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

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

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

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

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

sen.  

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

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

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

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

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

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

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 16. juli 2020 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 jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra 

offentliggørelsen af afgørelsen. 
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8.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

 
Aabenraa Kommune 
Museum Sønderjylland 
SKAT, myndighed@skat.dk 
Miljøstyrelsen (miljøministeren), mst@mst.dk 
 

Parter  

Parter jf. listen i afsnit 6.3 Partshøring. 

Foreninger (klageberettigede) 

Dansk Botanisk Forening, nbu_jyl@botaniskforening.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, aabenraa@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, aabenraa@dof.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds, soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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9 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tillægget: 

1. Oversigtskort 

2. Graveplan 

3. Efterbehandlingsplan 

4. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema  

5. Udtalelse fra museet 

6. Gældende tilladelse på matr.nr. matr.nr. 276, 523 og 278 Uge Ejerlav, Uge 
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Freiberg Grusgrave A/S 
Ndr. Landevej 24B 
6270 Tønder 
 
CVR-NR: 21494070  
 

Klima og Ressourcer 
Kontaktperson: Tine B. Schrøder 
E-mail: tbs@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 24 60 30 12 
Den 17. april 2020 
Journalnr.: 19/12697 

 

Afgørelse om at ansøgning om tillæg til tilladelse til erhvervs-

mæssig råstofindvinding på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i 

Aabenraa Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
 
Region Syddanmark har 19. marts 2019 modtaget en ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding 
på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. 

Afgørelse 

Det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 13a. Region Syddanmark har derfor gennemført en 
screening af det ansøgte projekt, jf. § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 
relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.  
 
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16.  
 
Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport 
i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående 
ejendom. 
 
Afgørelsen meddeles efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 1. 

Begrundelse for afgørelsen 

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljø-

vurderingslovens bilag 6 under overskrifterne: 

 

                                                           
1Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 
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1. Projektets karakteristika 
2. Projektets placering 
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

 

1. Projektets karakteristika:  

Der er ansøgt om et tillæg til eksisterende tilladelse til råstofindvinding på ca 1,7 ha samtidigt og i 

sammenhæng med fortsat indvinding på matr.nr. 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge. Arealet er 

beliggende op til men uden for graveområde i Råstofplan 2016. Ansøger har dokumenteret en rest-

forekomst.  

20 meter fra området er der naturbeskyttet moseområde ligesom der er flere tidligere gravesøer, 

der nu er naturbeskyttede. 

2. Projektets placering:  

Projektet er placeret i landzone, men der ansøges om at suger og afvander kører i døgndrift. 

Der er i 2013 indsendt støjberegning vedr. dette, som viste at støjgrænserne for område-

type 3 kunne overholdes hvis der opførtes en 5 meter støjvold.   

 

Det vurderes, at støjgrænserne fortsat er overholdt, hvis en 5 meter støjvold også opføres syd for 

det ansøgte projekt. Det vurderes også at natgrænseværdierne for støj i områdetype 5 (610 meter 

væk) er overholdt. 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet: 

 

Miljøpåvirkningen vil særligt være i form af støj og støv. Disse gener kan minimeres ved opsættelse 

af en støjvold samt vanding i tørre perioder.  

Samlet vurderes det, at etablering af råstofindvindingen ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet, 

hverken i sig selv eller i kumulation med øvrige aktiviteter i området. 

Proces 

Den lovbestemte screeningsfrist på de 90 dage jf. miljøvurderingslovens § 22, stk. 1 har ikke kunnet over-

holdes i denne sag, hvorfor dette er meddelt ansøger jf. lovens § 22, stk. 2.  

Dette skyldes, at det på ansøgningstidspunktet blev vurderet, at ansøgningen faldt ind under bilag 1, men 

hvor ansøger senere oplyste, at der kunne efterbehandles arealer nok til, at det ansøgte i sammenhæng 

med den eksisterende grusgrav ikke overstiger 25 ha, og at det ansøgte derfor falder ind under lovens bilag 

2, hvorefter der ikke skal foretages en miljøvurdering, men i stedet en screeningsprocedure efter lovens § 

21.  
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Der er således sket en projekttilpasning i form af flere efterbehandlede arealer. Regionen har den 26. fe-

bruar 2020 konstateret, at efterbehandlingerne var foretaget og i orden, hvorefter screeningen af projektet 

kunne foretages. 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens2 § 19, stk. 1.  

Høringen forløb i perioden 3. marts 2020 til 31. marts 2020 og har været sendt i høring til følgende parter 

og myndigheder:  

Parter Vedrørende Kontaktet pr. 

Jep Jepsen (lodsejer) Matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge Brev (digital eller almindelig brev-

post) 

Freiberg Grusgrave A/S 

CVR.: 21 49 40 70 

Matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge sj@freiberg.as 

Brev (digital post) 

Myndigheder Vedrørende   

Aabenraa Kommune Flere forhold Industri@aabenraa.dk og 

lha@aabenraa.dk 

Museum Sønderjylland Arkæologi, natur- og kulturhistorie planer@museum-sonderjylland.dk 

 

Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Høringssvar Regionens bemærkninger 

Aabenraa Kommune Landbrug: Ingen bemærkninger 

Spildevand: Der er ikke redegjort for, 

hvorledes maskiner og køretøjer bli-

ver vasket og hvordan det sanitære 

spildevand håndteres. 

 

Til spildevand: Der er tale om et til-

læg til eksisterende tilladelse og 

indvindingsmængderne ændres 

ikke. Derfor er der ikke tale om en 

ændring i forhold til vask af maski-

ner og brug af sanitært spildevand. 

Da der er tale om et projekt efter 

                                                           
2 Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer. 
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Hvis der afledes spildevand, skal der 

evt. meddeles en særskilt tilladelse 

til afledning af spildevand.  

Natur: Ingen kommentarer til udka-

stet. 

Ang. den eksisterende gravesø: Vi 

vurderer, at eftersom der er tale om 

en sø, hvor der allerede er aktivitet 

og forstyrrelser, vil det ikke have be-

tydning, at gravearbejdet fortsættes. 

Reelt set er der jo ikke tale om en til-

standsændring. 

Ang. afstanden til beskyttet natur 

(bortset fra den aktive gravesø), vil 

20 m være en god og realistisk buffer 

for at minimere påvirkningen på na-

turområderne. Regionen har oplyst, 

at der først kommer en konkret af-

stand på, når tilladelsen skrives og 

ikke her i screeningen. 

Ang. savvandet sø: Naturgruppen 

har skrevet lidt med dig omkring øn-

sket om en lavvandet sø. Natur me-

ner, at ønsket kommer af, at lavvan-

dede søer er godt for bl.a. padder og 

insekter, idet der her er mindre ri-

siko for, at ynglen ædes af fisk eller 

ænder. Det er i denne henseende 

ikke rigtig nogen gevinst blot at have 

lavvandede partier, fordi fisk og æn-

der alligevel vil finde søen attraktiv 

og få adgang til padderne mv, også 

på ret lavt vand. Natur har dog ikke 

kendskab til, at der er fundet padder 

i nærheden af graveområdet, som 

der skal tages hensyn til, så de me-

ner godt, at de kan forsvare ”almin-

delig dybde med almindelig brink-

hældning”. Hvis man vil gøre noget 

miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 

13 om ændringer og udvidelser, 

skal kun ændringer vurderes. 

 

 

 

 

 

 

 

Til beskyttet natur: Ja, der vil blive 

stillet relevante vilkår i råstoftilla-

delsen. Der skal foretages en hen-

synsafvejning efter råstoflovens § 

3, herunder indgår hensynet til na-

turbeskyttelse, og kommunens vur-

dering vil have betydelig vægt i af-

vejningen. 

Vedr. lavvandet sø: Spørgsmålet fra 

regionen vedørte hvad der kan/skal 

stilles af vilkår i tilladelsen, hvorfor 

kommunens høringssvar vil blive 

brugt i denne forbindelse. 
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godt for padder og smådyr/insekter, 

kan man evt. foretage et ”tudse-

skrab”; en fordybning på max. 1-1,5 

m dybde, som ligger tæt på men ikke 

i direkte tilknytning til selve søen. 

Grundvand: Det er korrekt, at så-

fremt der er behov for indvinding af 

vand til grusvask, så kræves der en 

tilladelse efter § 21 i vandforsynings-

loven. Dette gør sig gældende for 

indvinding af både overfladevand og 

grundvand. 

For grundvandssænkning (bortled-

ning af grundvand), afgør forholdet 

til bagatelgrænserne, hvorvidt der 

kræves en tilladelse efter § 26 i 

Vandforsyningsloven. Bagatelgræn-

serne omfatter tre forhold: antaget 

varighed (højst to år), antaget bort-

ledning (højst 100.000 m3 grund-

vand hvert af disse år), og afstands-

forhold (der må ikke findes anlæg til 

indvinding af grundvand inden for 

300 m fra bortledningsanlægget, dog 

med enkelte mindre undtagelser). 

 

 

 

 

 

Til grundvand: Der er tale om et til-

læg til eksisterende tilladelse og 

indvindingsmængderne ændres 

ikke. Derfor er der ikke tale om en 

ændring i forhold til vask af maski-

ner og brug af sanitært spildevand. 

Da der er tale om et projekt efter 

miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 

13 om ændringer og udvidelser, 

skal kun ændringer vurderes. 

Når der fjernes råstoffer under 

grundvandsspejl, sænkes grund-

vandsstanden midlertidigt, men da 

der ikke indvindes råstoffer i en 

mængde udover hvad der allerede 

er tilladt i hovedtilladelsen, bør der 

ikke være behov for yderligere tilla-

delser vedr. grundvandssænkning i 

tillægget.  

Indvindingen rykker dog med til-

lægget tættere på bl.a. mose og 

søer, og der er fra kommunen stil-

let krav om 20 meters afstand til 

nærmeste naturbeskyttede om-

råde (en sø), hvilket der derfor vil 

kunne stilles vilkår til i tilladelsen.  

Museum Sønderjylland Museet har noteret sig at deres ud-

talelse er med i screeningen og har 

ikke yderligere bemærkninger. 

- 
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Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klageberettigede er: Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt lands-

dækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-

sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumen-

terer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

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

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

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

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

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

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

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 15. maj 2020 kl. 

23.59. 

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

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

denne afgørelse. 

Øvrigt 

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

Med venlig hilsen 

 
Tine B. Schrøder 
Biolog 
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Ansøger: Freiberg Grusgrave A/S 

Lodsejer: Jep Jepsen, Uge Vesterballe 14, 6360 Tinglev 

Aabenraa Kommune: Industri@aabenraa.dk og lha@aabenraa.dk 

Museum Sønderjylland: planer@museum-sonderjylland.dk 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

Dansk Botanisk forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

Bilag  

Bilag 1 – oversigtskort 

Bilag 2 - screeningsskema  
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Blå streg: Ansøgt område 
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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 
Kriterier iht. bilag 6 i lovbek. nr. 1225  af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  
Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet 

er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af 19. marts 2019 med senere supplerende oplysninger af 23. juli 2019 og 3. oktober 2019 

samt anmeldelse efter miljøvurderingsloven af 19. marts 2019. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved høring af Aabenraa 

Kommune, Vejdirektoratet og Museum Sønderjylland inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som 

Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne. 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen 

Der er ansøgt om tillæg til tilladelse til råstofindvinding på ca 1,7 ha samtidigt og i sammenhæng med fort-
sat indvinding på matr.nr. 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Materialerne tæn-
kes anvendt til vejmaterialer samt betontilslag. Der søges om: 
 
· At grave til ca. 20 meter under terræn (ca. kote 5) til og med 2024 (hvor hovedtilladelsen udøber). 
· En årlig indvinding, der ikke overstiger det allerede tilladte på nabomatriklerne, således at der stadig ind-
vindes maksimalt 150.000 m3 heraf 100.000 m3 under grundvand på matriklerne til sammen.  
· Efterbehandlingsplanen er rekreativ med en sø. 
  
Der vil blive anvendt ekisterende adgangsvej til Porsbølvej.  
 
Der er ansøgt om følgende driftstider: 
Mandag – fredag kl. 07 – 18  
(Suger og afvander kører i døgndrift) 
Lørdage kl. 07 – 14 
Mandag – fredag kl. 06 – 07: Kun udlevering og læsning samt kørsel indenfor virksomhedens område 
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Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer 

Freiberg Grusgrave A/S 
Ndr. Landevej 24B 
6270 Tønder 
mo@freiberg.as 

Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer Rådgiver Charlotte Greve, NIRAS, mail: chg@niras.dk, mobil: 60114267. 

Projektets placering og arealbehov i ha 1,7 ha af matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. 

Oversigtskort 

 

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og drifts-
fasen 

Ingen. 
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Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og 
driftsfasen 

Der vil blive stillet krav om vanding af afrømmet areal i tørre perioder. Det er Aabenraa Kommune, der er 
myndighed vedr. indvindingstilladelse til dette.  
 
Vand til grusvask kan recurkuleres ved nedsivning eller udledning i gravesøen. Det er Aabenraa Kommune, 
der er myndighed i forhold til at søge om bortledning af vaskevand.  

Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og 
driftsfasen 

Der vil blive en mindre mængde smøreolie samt andet til vedligehold af stationært materiel. Der vil ikke 
være mobile anlæg på indvindingsarealet. 

Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- 
og driftsfasen 

Spildevand samles og bortskaffes som i eksisterende tilladelse jf. gældende affaldsregulativer. 

Kriterium Ja 
Bør un-
dersø-
ges 

Nej Bemærkninger  

Er der andre ejere end bygherre? x   Lodsejer er Jep Jepsen, Uge Vesterballe 14, 6360 Tinglev. 

Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold) 

x   

Projektarealet henligger som udyrket område i landzone og naboarea-
lerne drives som en 24,8 ha stor grusgrav inkl. oplagsplads, hvor denne 
ansøgning er en udvidelse af dette areal, men ikke en udvidelse mht. ma-
skiner eller mængder. Der er således ikke tale om kumulation. Dele af 
denne grusgrav er godkendt efterbehandlet.  
 
Udenfor gravearealerne er der landrbugsarealer, gravesøer samt en 
større statsvej, Åbenråvej, syd for det ansøgte samt en større vej, Helle-
vad-Bovvej, nordøst for. Råstofferne vil blive transporteret ad Porsbølvej 
nord ud af området. 
 
Nærmeste beboelser ligger ca. 350 meter syd for området, hvor lands-
byen Uge ligger med beboelse i form af parcelhuse og enkelte gårde. 
Nord for landsbyen løber Åbenråvej.  
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Der kunne være kumulation med indvindingen i en anden grusgrav 440 
meter mod øst (matr.nr. 417 Uge Ejerlav, Uge) ved nogle af beboelserne 
i Uge. Generelt er de boliger, der ligget tættest på det ansøgte, langt væk 
(over 500 meter) fra den anden grusgrav - og omvendt. Det vurderes 
derfor, at der ikke er en væsentlig, kumulativ påvirkning på beboelser i 
Uge og ej heller på de spredte gårde i det åbne land imellem grusgra-
vene. 

Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapa-
citet 

  x 

Aabenraa Kommune er myndighed skal vurdere om der skal meddeles 
tilladelse til vandindindvinding/vandsænkning efter vandforsyningsloven 
pga. indvindingen af råstoffer under grundvandsspejl.  

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestå-
ende ordninger? 

  x Bortskaffelse kan ske efter eksisterende affaldsregulativer. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? x   

Støj vil i tillægget til tilladelse blive reguleret efter Miljøstyrelsens vejled-
ning om ekstern støj fra virksomheder (Vejl. nr. 5/1984).  
 
Der foregår ikke vask eller vådsortering på det ansøgte område, idet ma-
terialerne pumpes til modsatte side af søen (afvander). Herfra bliver rå-
stofferne læsset på en dumper og kørt over til lagerpladsen 490 meter 
vest for det ansøgte areal, hvor yderligere sortering foregår. 
 
Indvindingsmængden øges ikke i forhold til det tilladte, hvorfor støjbille-
det fra oplagspladsen ikke ændres. 
 
Der er anlagt støjvolde mod syd og delvist mod vest i forbindelse med 
den eksisterende indvinding. Disse vil blive liggende i den ansøgte indvin-
dingsperiode.  
 
Indvindingen finder sted under vand med suger. Der er ansøgt om at su-
ger og afvander kører i døgndrift (mandag - fredag), og der er i 2013 la-
vet en støjberegning på 3 driftsscenarier (3 forskellige placeringer af su-
ger).   
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Støj i områdetype 3 (natgrænse 40 dB): 
Det er i 2013 vurderet, at det vil støje under 40 dB ved beboelser, hvis 
der opsættes 5 meter høje støjmure. Ved råstofgravning på matr.nr. 474 
er der længere til beboelse. Der bør dog opsættes en tilsvarende 5 me-
ter støjmur rundt om det ansøgte område, for at sikre, at støjkravene er 
overholdt ved boliger i natperioden, hvis ikke der indsendes en ny støj-
beregning, der viser at støjkravene kan overholdes ved de nærmeste bo-
liger.   
 
Støj i områdetype 5 (natgrænse 35 dB): 
Støjberegningen fra 2013 er lavet i forhold til referencepunkter udenfor 
graven (nord, sydvest og øst for graveområdet ved fritliggende gårde 
samt syd for området umiddelbart bag en støjvold). 
 
Man skal generelt omkring 430 meter væk, før støjniveauet er 35 dB el-
ler mindre i retninger, hvor der ikke er støjvold (i beregninsscenarium 3, 
som er det, der ligner det ansøgte mest).  
 
Da der er 610 meter til det lokalplanlagte område (hvor der er tale om 
områdetype 5 med lavere støjgrænser), vurderes det, at der med det an-
søgte ikke vil være støjgener over 35 dB, hvorfor natdrift af suger og af-
vander kan accepteres.  
 
Hvis det viser sig, at støjkravene i tilladelsen alligevel ikke kan overhol-
des, kan indvinder af myndigheden pålægges at foretage støjreduce-
rende tiltag ved f.eks. at etablere yderligere støjvolde.  

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?   x 

Visse maskiner kan give anledning til helt lokale vibrationsgener. Brugen 
af suger forventes ikke at give anledning til vibrationer og der er ikke be-
boelse indenfor 300 meter, hvorfor der ikke forventes vibrationsgener 
fra det ansøgte.  
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Vil anlægget give anledning til støvgener?   x 

Eksisterende køreveje anvendes og indvindingsmængden øges ikke. Der 
kan dog være støvgener i forbindelse med afrømning af muld fra det nye 
område, men ellers ikke. Der vandes med vandvogn efter behov. 

Vil anlægget give anledning til lugtgener?   x Råstofgravning giver ikke anledning til lugtgener.  

Vil anlægget give anledning til lysgener?   x Anlægget vil ikke give anledning til lysgener. 

Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?   x 

Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Anlægget 
forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Indvinder skal sikre, 
at alt udstyr holdes i forsvarlig stand, således at risikoen for spild fra ma-
skiner minimeres. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?   x Der ansøges ikke om aktivitet ud over det allerede screenede i 2015. 

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og 
overfladevand)? 

  x 

Arealet ligger udenfor OSD og NFI samt indvindingsopland. Der er ingen 
boringer indenfor 200 meter af arealet.  
 
Der vil ikke være kørende maskiner på indvindingsarealet bortset fra i 
opstartsfasen, hvor der fjernes træer og muld. Dertil forventes de øver-
ste meter at skulle tørsorteres.  
 
Generator til sugerensamt dieseltanke til generator er placeret i vogn på 
eksisterende oplagsplads. 

Projektets placering 

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

Bilag 4 - Screeningsafgørelse 474 Uge 17

mailto:tbs@rsyd.dk


 
Sagsbehandler: Tine Bunk Schrøder 
E-mail: tbs@rsyd.dk 
Dato: 17. april 2020 
Journal nr.: 19/12697  

7 
 

Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanven-
delse? 

x   

Projektet ligger udenfor men umiddelbart op ad graveområdet Uge Nord 
der er udlagt i regionens Råstofplan 2016 som graveområde for sand, 
grus og sten. Det ansøgte areal henligger pt. som udyrket areal. 
Der er en stil angivet på kort med sammenhæng til omkringliggende stier. 
Kommunen er blevet hørt om dette efter høring over udkastet til scree-
ningsafgørelsen og de har svaret at: Der er tale om en privat matrikel så 
det er reglerne for private veje og stier der gælder. Det ser ud til at være 
en gammel skovvej, måske endda kun et kørespor, og der har stået en 
nåletræsbevoksning som er blevet afdrevet inden 2014, så vejens(og gi-
vet vis vejsystemets) oprindelige anvendelse må være som skovvej. I for-
hold til nedlæggelse af veje/stier i skove gælder jf. naturbeskyttelseslo-
vens §23 stk. 10, reglerne i naturbeskyttelseslovens §26a. Den paragraf 
giver kommunen hjemmel til at tillade nedlæggelsen af stien/vejen så-
fremt den ikke har en væsentlig rekreativbetydning.  
Da der stadig er en parallelt forløbende sti/vej øst for den vej der ned-
lægges pga. råstof udvinding, som kan føre besøgende rundt i skoven, 
vurderer kommunen at vejen ikke har en væsentlig rekreativ betydning 
og der er ikke givet tilskud til stierne. Kommunen vurderer sammenfat-
tende at stien kan nedlægges.  

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for om-
rådet? 

  x 

Der er ingen lokalplan for området, og der er 610 meter til nærmeste lo-
kalplanlagte område (lokalplan for landsbybebyggelse i landzone som an-
vendes til boligformål - Lokalplan 6.01a Boligområde ved Almstrupvej, 
Uge) og 760 meter til område, der er lokalplanlagt i tidligere råstofgrave-
område til rekreative formål sydvest for det ansøgte. 

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?   x 

Projektet ligger indenfor Aabenraa Kommunes kommuneplanramme nr. 
4.9.002.F ”Grusgravområde Uge vest”, som er udlagt til rekreative for-
mål, naturområde og jordbrugsformål. 
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Figur: Tekst og område fra kommuneplanrammen. 
 
Området ligger op ad kommuneplanramme 4.8.002.L for landsbybebyg-
gelse.  

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af nabo-
arealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokal-
planer? 

  x  

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-
dets råstoffer? 

  x 
Der er tale om en restgravning, så disse råstoffer fjernes, men omkringlig-
gende områder kan fortsat graves. 

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-
dets grundvand? 

  x 

Der er allerede etableret en gravesø, som der graves videre i. Grundvan-
det  vil blive beskyttet yderligere ved at området ikke fremover modtager 
pesticider og gødning, da det efterbehandles til rekreativt område i form 
af en sø.  

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?   x 
Ikke ud over det, der er beskrevet under påvirkning af beskyttede områ-
der. 

Bilag 4 - Screeningsafgørelse 474 Uge 19

mailto:tbs@rsyd.dk


 
Sagsbehandler: Tine Bunk Schrøder 
E-mail: tbs@rsyd.dk 
Dato: 17. april 2020 
Journal nr.: 19/12697  

9 
 

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   x Der er over 13 km til nærmeste kyst. 

Forudsætter projektet rydning af skov?   x 

På luftfoto ses nogle rækker træer i den vestlige afgrænsning af arealet, 
som er opmålt til ca 12,5 meters bredde og 420 meters længde, dvs. godt 
en halv hektar, men et under 20 meter bredt bælte. 

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af re-
servater eller naturparker? 

  x  

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?   x  

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-
der nationalt? 

 x  

Ved indvindingen vil der skulle graves videre i en gravesø, som allerede er 
delvist beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ca. 20 meter til 
nærmeste naturbeskyttede sø (gamle råstofgravesøer) og der ligger flere 
små moseområder ca. 30 meter fra det ansøgte. 

 
Figur med placeringen af naturområder. Pink streg angiver det ansøgte område. 
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Der er ingen fredninger i eller i nærheden af det ansøgte. 

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-
der internationalt (Natura 2000)? 

  x 

4.100 meter mod nordøst ligger habitatområdet Bolderslev Skov og Uge 
Skov (SAC85). 4.400 meter mod vest samt 3.200 meter mod sydvest lig-
ger fuglebeskyttelsesområdet Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkels-
bøl Mose (SPA62) og ca. 5.000 meter mod øst ligger fuglebeskyttelsesom-
rådet Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (SPA58) samt 
habitatområdet (SCA84). 
 
Gravning af søer,  uden at ødelægge eksisterende natur, vurderes ikke at 
påvirke Natura 2000-områderne negativt. 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?   x 
Der er ikke fundet bilag IV-arter (Miljøportalen – Naturdata) i eller om-
kring området.  

Forventes området at rumme danske rødlistearter? x   

Der er ikke fundet rødlistearter (Miljøportalen – Naturdata) på området. 
Der er fundet ynglende bramgæs (status NT) i gravesøerne i Uge i 2016. 
Gravesøer vurderes ikke at påvirke bramgæs negativt. 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for overfladevand allerede er overskredet? 

  x 
Der skal holdes afstand til eksisterende § 3-søer samt mosen, så det sik-
res, at der ikke er en effekt på overfladevand og natur.  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for grundvand allerede er overskredet? 

  x  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for naturområder allerede er overskredet? 

  x 
Der skal holdes afstand til eksisterende § 3-søer samt mosen, så det sik-
res, at der ikke er en effekt på overfladevand og natur. 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet? 

  x  

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?   x Området er beliggende i landzone. 
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Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?   x 
Der er ingen registrerede diger på eller umiddelbart op ad arealet. Der er 
ikke fundet øvrige historiske landskabstræk.  

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?   x 

Området er præget af tidligere råstofgravning med mange gravesøer, 
hvorfor dette projekt vil være i fin forlængelse af områdets hidtidige (ny-
ere) anvendelse. 

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?   x 

Museum Sønderjylland vurderer at en forundersøgelse ikke er nødven-
dig, idet der tidligere har været gravet. Der forventes derfor heller ikke 
påvirkning af arkæologiske landskabstræk.  

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?   x 

Området er præget af tidligere råstofgravning med mange gravesøer, 
hvorfor dette projekt vil være i fin forlængelse af områdets hidtidige (ny-
ere) anvendelse. 

Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?   x Der er tale om et tidligere udgravet areal. 

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal 
Projektarealet er på ca. 1,7 ha. Miljøpåvirkningen vil være meget lokal og der forventes kun en begrænset 
påvirkning udenfor gravearealet.  

Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen 
Det vil primært være støj og støv, der vil kunne skabe en gene. Trafikken forventes ikke at stige i forhold til 
det allerede tilladte. Der er ingen ejendommen beliggende op mod arealet og der er ca. 350 meter til nær-
mest beboelse: Åbenråvej 108 (i sydlig retning).  

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den for-
ventede miljøpåvirkning? 

  x 

Området vurderes ikke at være sårbart overfor den forventede miljøpå-
virkning. Der stilles vilkår for indvindingen af råstoffer i tilladelsen, som 
imødegår eventuelle miljøpåvirkninger. 
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Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?   x 
De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hver-
ken enkeltvis eller samlet. 

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?   x Se ovenfor. 

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?   x 
Råstofindvinding giver kun lokale effekter, og der vil ikke være påvirkning 
af nabokommuner pga. afstanden til disse. 

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?   x  

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?   x 

Den samlede miljøpåvirkning kan ikke betegnes som kompleks, da det 
konkrete projekt kun medfører velkendte påvirkninger, som er alminde-
lige ved den type af projekter, og som kan beskrives. Derudover håndte-
res påvirkningerne ved at sikre afværgeforanstaltninger når der fastsæt-
tes vilkår i råstoftilladelsen – herunder grænseværdier for støj mv.  

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? x   Miljøpåvirkningen fra indvindingen vil ske med stor sandsynlighed. 

Er påvirkningen af miljøet varig? x   
Påvirkningen er varig mht. landskab. De øvrige påvirkninger ophører, når 
indvindingen ophører. 

Er påvirkningen af miljøet hyppig? x   Påvirkningen er hyppig. 

Er påvirkningen af miljøet irreversibel? x   

Indvinding af råstoffer vil ændre landskabet, medmindre der sker fuld-
stændig genskabelse af landskabet. Dette er ikke tilfældet i nærværende 
sag. 

Er der andre kumulative forhold?   x Ikke udover de allerede beskrevne. 
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Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne? x   Ja, ved de typiske afværgeforanstaltninger. 

Konklusion 

Kriterium Ja Nej Bemærkninger  

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det an-
søgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport? 

 x 

Indvindingen vil ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede natur-
områder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige for-
hold.  
 
De landkabelige forhold vil blive påvirket, da råstofgravningen fjerner 
dele af landskabet. Der har dog tidligere været gravet på samme areal. 
Arealet vil blive efterbehandlet til rekreative formål/naturformål hoved-
sageligt bestående af søoverflade. Den landskabelige påvirkning vurde-
res hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter at påvirke 
landskabet væsentligt. 
 
Der vil være støj fra råstofindvindingen dag og nat, men det forventes at 
støjkravene kan overholdes hvis der opsættes en 5 meter støjvold.  
 
Der er regionens vurdering at resultatet af screeningen af det ansøgte 
projekt ikke giver anledning til at der skal udarbejdes en miljøkonse-
kvensrapport, da projektet hverken i sig selv eller i kumulation med an-
dre projekter eller vedtagne planer antages at få væsentlige påvirkninger 
på miljøet. 

 
 
Dato: 17. april 2020 Sagsbehandler: Tine B. Schrøder 
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MUSEUM SØNDERJYLLAND| VIDEN OG SAMLINGER | ARKÆOLOGI   

ARKÆOLOGI HADERSLEV | DALGADE 7| DK‐6100 Haderslev |T +45 65 370 801 
PLANER@MSJ.DK 

 

Region Syddanmark 
Att: Tine Bunk Schrøder 
 
Dato: 21.05.2019                   Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev | Sagsnr: 19/5756‐8.1.3 

Arkæologisk udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. 474 Uge ejerlav, Uge, 
Aabenraa Kommune (Region Sydd. – journalnr. 19/12697). 
 
Arkæologisk udtalelse i henhold til Museumslovens § 25: 
Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev har modtaget høringsmateriale vedr. ovennævnte 
indvindingsprojekt og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af indvindingsområdet.  

Projektområdet ligger nord for Uge og udgør i alt ca. 1,7 ha. Der er ikke registreret fortidsminder 
inden for det aktuelle område, der desuden er destrueret i forbindelse med tidligere råstofindvinding. 

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder 

under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.  

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste 

fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 

473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum 

Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev adviseres.  

Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel 

arkæologisk undersøgelse.  

 
Med venlig hilsen 
 

ANNE BIRGITTE SØRENSEN   

MUSEUMSINSPEKTØR | ARKÆOLOGI 
D +45 65 370 831  
ANSR@MSJ.DK 
PLANER@MSJ.DK 
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Brdr. Freibergs Grusgrave A/S 
Uge Hulvej 1 
6372 Bolderslev 
 

CVR nr. 19028933 

Miljø og Råstoffer 

Kontaktperson: Jens T. Vejrup 

E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk 

Direkte tlf.: 23363614 

 

Dato: 12-06-2015 

Sagsnr.: 14/27760 
 
 

 
 

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, 

STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2024 
 

På matr.nr 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune 

 

 
 

 

Bilag 6 - Gældende tilladelse på matr.nr. 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge 26



 

 

Side 1 af 22 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer ......................................................................................................... 2 

Vilkår for tilladelse til råstofindvinding ............................................................................................................................. 4 

Efterbehandlingsvilkår ...................................................................................................................................................... 10 

Øvrige vilkår ..................................................................................................................................................................... 12 

Sikkerhedsstillelse ............................................................................................................................................................ 12 

Tinglysning ....................................................................................................................................................................... 13 

Tilsyn ................................................................................................................................................................................ 13 

Afgørelse om VVM-pligt ................................................................................................................................................. 14 

Ansøgningsprocessen ....................................................................................................................................................... 16 

Klagevejledning ................................................................................................................................................................ 18 

Bilag 1 – Oversigtskort og graveplan ............................................................................................................................... 20 

Bilag 2 Efterbehandlingsplan............................................................................................................................................ 21 

  

Bilag 6 - Gældende tilladelse på matr.nr. 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge 27



 

 

Side 2 af 22 

 

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 150.000 m³ sand, grus og sten årligt på 

24,8 ha på matr. nr. 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune 

 

Tilladelsen gælder indtil 31-12-2024 og den er betinget af vilkårene på de følgende sider. 

Lovgrundlaget  

Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1, jf. § 

8, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27/05/2013 om råstoffer, jf. lov nr. 380 af 23/04/2014 om æn-

dring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. 

Sagens baggrund 

Brdr. Freiberg Grusgrave A/S har søgt om en ny tilladelse i henhold til råstoflovens § 7 til at foreta-

ge indvinding som ovenfor anført på et nærmere betegnet areal. 

Der er tale om en eksisterende råstofindvinding og der er blevet gravet efter råstoffer på matriklerne 

i en længere årrække. Området omkring Uge bærer præg af råstofindvinding i form af efterbehand-

lede råstofsøer. Det er primært Nord og Nordvest for Uge, hvor råstofindvindingen har fundet sted i 

mange år. 

Brdr. Freiberg Grusgrave A/S ønsker at videreføre den eksisterende råstofindvinding i området. Det 

samlede areal er på ca. 24,8 ha, men det aktive graveareal er på maksimalt 20 ha, og der sker en lø-

bende efterbehandling. 

Den eksisterende adgangsvej via Porsbølvej til lagerpladsen på matr. nr. 59 Uge ønskes fortsat be-

nyttet. De øvrige veje i området må ikke benyttes som til- og frakørselsvej i forbindelse med råstof-

indvindingen. 

Hovedparten af råstofindvindingen vil ske under grundvandsspejlet, og til dette formål anvendes der 

en ralsuger. Til råstofindvindingen over grundvandsspejlet anvendes der et tørsorteringsanlæg. Rå-

stofferne transporteres herefter til lagerpladsen på matr. 59, hvor der sker en oparbejdning.  

Indvindingen sker i øjeblikket ned mod Åbenråvej. Herefter vendes indvindingen ind på matr. 276 

og 578 Uge og indvindingen vil fortsætte i nordlig retning op til Porsbølvej. Indvindingen sker fra 

Syd mod Nord, og der vil ske en løbende efterbehandling. 

Ejerforhold 

 Ifølge tingbogen er der følgende ejere af matriklerne: 

Bilag 6 - Gældende tilladelse på matr.nr. 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge 28



 

 

Side 3 af 22 

 

 Matr. nr. 578 Uge; K.F. Uge A/S 

 Matr. nr. 523 og 535 Uge; Jep Jepsen, Uge Vesterballe 14, 6360 Tinglev. 

 Matr. nr. 276 Uge; Ursula Jepsen, Uge Vesterballe 14, 6360 Tinglev 

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 ud-

stedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. 

 Afgrænsning for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale 

med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning må ikke fjernes i indvindingsperioden, og 

skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, fx med betonringe. 

 Tinglysning af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. Tinglysning ud-

føres af Region Syddanmark og betales af ansøger. 

  

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 31-12-2024, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen 

ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 

2. Der må årligt indvindes 150.000 m
3
 råstoffer, heraf 100.000 m

3
 under grundvandsspejlet.

 
 

3. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg:  07.00 -17.00 

b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet:    06.00 -18.00 

c. Den nuværende ralsuger inkl. afvander må anvendes i andre tidsrum . 

 

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

gen angivne maskiner; 1 stk. ralsuger, 1 stk. afvander, 1 stk. tørsorteringsanlæg 1 stk. læs-

semaskine. Væsentlige afvigelser herfra aftales med Region Syddanmark. 

5. Etableringen af støjvolde mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på 

14 dage. Naboerne informeres om denne etablering mindst en uge forinden. 

6. Det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet må i driftssituationen ikke overstige føl-

gende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Maksimalt støjniveau 

Mandag – fredag 07.00 – 17.00 55 dB (A) 

Mandag – fredag 

Lørdag 

Søn- og helligdage 

17.00 – 22.00 

07.00 – 22.00 

07.00 – 22.00 

45 dB (A) 

Mandag – fredag 

Lørdag 

Søn- og helligdage 

22.00 – 07.00 

22.00 – 07.00 

22.00 – 07.00 

40 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 i skel ved nærmeste nabobebyggelse.   

Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller be-

regninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden at ovenstående støjgrænser over-

holdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal 

udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgiv-

ning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljø-

styrelsen. 
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Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastnin-

ger på maksimalt -+ 3 dB (A). 

 

7. Der må ikke opstå støvgener uden for indvindingsområdet. 

8. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstalt-

ninger til nedbringelse af generne. 

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

andre materialer. 

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

skaderne. 

11. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 20 ha. Hvis arealet overstiger 20 ha, kan 

Region Syddanmark kræve sikkerhedsstillelsen reguleres. Der skal ske en løbende efterbe-

handling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveom-

rådet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog und-

taget områder, som anvendes til interne veje, lager og produktionsanlæg. 

12. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med grave- og efter-

behandlingsplanen, jf. bilag 1 og 2. 

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

gen. 

 

14. Personalet skal være med bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til dato gælden-

de grave- og efterbehandlingsplan. 

 

Afstandskrav og jordvolde 

 

15. 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. 

 

Støjvold langs med Porsbølvej 

 

16. Der skal etableres en støjvold langs med Porsbølvej for at mindske støjgener fra råstofgra-

ven. Placeringen fremgår af kortbilaget. 

 Støjvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller naboskel 

 Støjvoldens hældning må ikke være stejlere end 1:2 (30 grader). 

 Støjvolden skal blive liggende i hele indvindingsperioden, og jordvolden må ikke 
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fjernes uden accept fra Region Syddanmark.  

 

Støjvold langs med Åbenråvej 

 

17. Der skal etableres en støjvold langs med Åbenråvej for at mindske støjgener fra råstofgra-

ven. Placeringen fremgår af kortbilaget. 

 Støjvoldens skråningsfod ud mod Åbenråvej skal etableres/tilbagerykkes, så afstan-

den er min. 3 meter fra vejskel. 

 Den mod Åbenråvej vendende side af støjvolden, må ikke etableres stejlere end an-

læg 1:2 (30 grader). 

 Etablering af støjvolden må ikke foretages fra Åbenråvej. 

 Støjvolden skal respektere evt. lednings- og afvandingsanlæg i det byggelinjebelagte 

areal. 

 Oversigtsarealet ved Porsbølvej/Åbenråvej skal respekteres jf. vejreglerne. 

 Vejdirektoratets dispensation er midlertidig og er kun gældende indtil råstofindvin-

dingen er afsluttet.   

 

 

 
 
Figur 1 - Principskitse for jordvold og afstand til skel. 

 

 

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

et skråningsanlæg på 1:1.5. Dette gælder kun hvor der ikke er placeret støjvolde. 

3 m skel 

1:2 

Jordvoldens højde  

2x jordvoldens højde 
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Figur 1 - Principskitse for gravning nær skel, hvor der ikke er placeret en jordvold. 

 

 

 
Figur 2 - Principskitse for gravning nær vej, hvor der ikke er placeret en jordvold. 

 

19. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger, og ikke under et 

skråningsanlæg på 1:1,5. 

 

20. Graves der stejlere end vilkår 18-19 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden. 

 

 

 

3 m 
skel 

gravedybde 

1,5 x gravedybde 

3 m 
vej 

gravedybde 

2 x gravedybde 
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Figur 3 - Principskitse for gravning nær skel/ vej, hvis der graves stejlere end hhv. 1:1,5 og 
1:2. 

 

 

Vej og trafik 

21. Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til en ekstra udkørsel til Porsbølvej, placeret mel-

lem Åbenråvej og den eksisterende udkørsel fra råstofgraven, jf. følgende vilkår; 

a) Overkørslen anlægges i en bredde på max. 10 meter. 

b) Overkørslen anlægges efter vedhæftet tegning for overkørsler til grusgrav. Der skal 

på tegningen ses bort fra krav om asfalt 20 m ind, da dette vilkår gælder en klasse 1 

vej. 

c) Denne overkørsel anlægges med asfaltbelægning fra asfaltkant og ca. 5 m ind. Dette 

er normalt vilkår for en klasse 4 vej. 

d) Rabatterne mod overkørslen sikres med svingsten der føres ind til skel. 

e) Overkørslen fjernes efter brug, senest når retablering af graveareal er færdig. 

f) Inden der graves i det offentlige vejareal skal der søges om gravetilladelse hos 

Aabenraa Kommune. Ansøgningsblanket vedlægges. Spørgsmål om gravetilladelse 

kan rettes til Hanne Petersen på tlf. 73 76 71 16. 

 

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

ud på offentlig vej. 

 

23. Porsbølvej skal fejes mindst en gang dagligt. 

 

24. Adgangsvejene til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom 

eller kæde. 

 

3 m 

skel 

gravedybde 

gravedybde 
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Forureningsforebyggelse 

25. Arealets udseende må ikke opfordre til uautoriseret henlæggelse af affald. 

 

26. 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. 
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Efterbehandlingsvilkår 

27. Gravningen og efterbehandling skal ske efter den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, 

jf. bilag 1 og bilag 2. Alle ændringer i grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af 

Region Syddanmark.  

 

28. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Sikkerheden skal 

gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

29. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på 

grund af ændringer i grave- og efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. 

 

30. Området ønskes efterbehandlet til landbrugsmæssig drift med sødannelse. 

 

31. Langs den reetablerede sø skal følgende vilkår være opfyldt;  

 

a) Indtil 2 meters vanddybde må anlægget ikke overstige mere end 1:7 og herefter 1:4, 

målt ved højeste vandstand.  

 

b) Der skal etableres minimum 3 meter bred banket.  

 

c) Der må ikke udlægges muld nærmere end 20 meter fra højeste vandstandslinje. 

 

 
Figur 5 - Skitse for efterbehandling langs råstofsø. 

 

32. Der må ikke etableres tilløb eller dræn til søen. 
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33. Der må ikke opsættes nogen form for hegn. Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr 

i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen. 

 

34. Forinden større efterbehandlingsarbejder - herunder muldjordspålægning - påbegyndes, skal 

Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbe-

handlingens udførelse kan afklares. 

 

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

del af efterbehandlingsarbejdet. 

 

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

til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet inden 1 år efter indvindin-

gens ophør. 

 

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 § 24, 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. 
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Øvrige vilkår 

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 3 år efter, at den er med-

delt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Tilladelsen fritager ikke indehaveren for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige 

regler. 

 

Etablering af losse- eller fyldplads kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. § 

50. 

 

Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelse inden 3 måneder 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. 

 

Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler ejer af ejen-

dommen og/eller vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. 

Sikkerhedsstillelse 

Brdr. Freiberg Grusgrave A/S har igennem Sydbank stillet en samlet sikkerhed til sikring af efter-

behandlingsarbejderne på matr. nr. 7, 11, 59, 439, 523 og 535 Uge Ejerlav, Uge på kr. 2.030.514,90 

indeks 162,7 (maj 2009). 

Garantien ændres til følgende matr. nr. 59, 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge svarende til 

2.164.800,00 kr., indeks 173,46 (december 2014). 

Der skal fremsendes en opdateret garanti til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. 

 

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 20 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. 
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Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af 

Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

Tinglysning 

Vilkårene efter råstofloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendom-

men. Det gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling (nr. 27-39) 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 tinglysningen. Når tinglysningen er sket, vil vi dog sende en reg-

ning for udlagt tinglysningsgebyr. 

 

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste 

bestemmelser blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Tilsyn 

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

synsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærme-

re fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart 

foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning. 
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Afgørelse om VVM-pligt 

Region Syddanmark har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig VVM-

redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af indvindingen på følgende matr. nr. 276, 523, 

535 og 578 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. 

 

Råstofindvinding på over 25 ha er altid VVM-pligtig, det samme er indvinding, der vurderes at få 

væsentlig indvirkning på miljøet. Det vil sige, at grusgrave under 25 ha og ændringer i eksisterende 

grusgrave også kan være VVM-pligtige. 

 

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. 

 kumulativ effekt 

 

Projektets dimensioner 

Der er ansøgt om at grave på 24,8 ha og der forventes en årlig indvinding på 150.000 m
3
. 

 

Den miljømæssige sårbarhed 

Indvindingsområdet ligger 3,3 km Nordøst for EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 62 Tinglev sø, mo-

se, Ulvemosen og Terkelsbøl Mose. Det vurderes ikke sandsynligt, at indvindingen vil kunne påvir-

ke natur eller udpegningsgrundlaget for EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 62.  

Der er ingen oplysninger/mistanke om, at indvindingsområdet rummer beskyttede plante- og dyre-

arter, jf. Naturbeskyttelseslovens bilag 3. 

 

Påvirkningens omfang 

Det ansøgte graveområde er på ca. 24,8 ha. Der er naboer omkring graveområdet, som vil blive be-

rørt af graveaktiviteterne. Formålet med driftsvilkårene er at sænke eller fjerne gener ved råstof-

gravningen. 

 

Støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder, jf. vilkår 7 og 8. Støjkrav overholdes ved at etab-

lere jordvoldene langs Porsbølvej og Åbenråvej samt ved specifikke driftstider. 

 

Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne 

kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at dri-
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ve landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til landbrugsdrift efter endt indvinding af 

råstoffer. 

 

Kumulativ effekt 

Den nærmeste råstofindvinding ligger 500 meter Vest for den ansøgte indvindingsområde. Derud-

over findes der en indvinding 800 meter Øst for det ansøgte indvindingsområde. I begge tilfælde er 

der tale om råstofindvindinger, som foregår både over og under grundvandsspejlet, med hovedvæg-

ten under grundvandsspejlet. Der er ingen sammenfaldende trafikbelastning for områdets beboere, 

som en følge af de forholdsvis tætliggende råstofindvindinger. Derudover vurderes den samlede 

miljømæssige påvirkninger af området ikke at være væsentlig i forhold til den nuværende anvendel-

se af området. 

Region Syddanmark 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 konkrete til-

fælde. 

Det er derfor Regionens samlede vurdering, at der ikke vil være en væsentlig kumulativ effekt mel-

lem de to eksisterende råstofindvindinger og den ansøgte råstofindvinding. 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 

 

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

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

Region Syddanmark har den 1. juli 2014 overtaget sagen fra Aabenraa Kommune, og i sagen indgå 

høringssvar fra vedr. vejforhold, grundvandsforhold, naturforhold, miljøforhold m.m. Derudover 

har Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev afgivet høringssvar. Efterfølgende har Vejdirek-

toratet meddelt dispensation til støjvolden langs Åbenråvej. 

Grundvandsforhold 

Hele arealet er ifølge regionplanen 2005-2016 for det tidligere Sønderjyllands Amt beliggende in-

denfor et særligt drikkevandsområde, herunder nitratfølsomt indvindingsområde, og arealet ligger 

ligeledes indenfor indvindingsoplandet for almene vandværker. 

Derfor er det vigtigt, at indvinder sikrer sig mod eventuel forurening af det omkringliggende miljø, 

ved at maskiner og tankanlæg placeres og anvendes miljømæssigt forsvarligt. Påfyldning af maski-

ner skal ske på befæstet areal, hvorpå håndtering af farligt affald, for eksempel spildolie, ligeledes 

skal foregå. Bortskaffelse af farligt affald skal ske til godkendt modtager. 

Ved råstofgravning i områder med særlige drikkevandsinteresser skal arealerne efterbehandles til 

formål, der ikke medfører en øget forurening eller risiko herfor. Dette kan for eksempel ske ved ef-

terbehandling til naturformål, skov eller ekstensiv landbrugsdrift uden brug af sprøjtemidler. 

Det er kommunens vurdering, at der alene vil kunne konstateres en mindre sænkning af det øvre 

grundvandsmagasin i den periode, hvor indvindingen står på. Sænkningen vil imidlertid være be-

skeden i sammenligning med de sædvanlige årstidsvariationer, der er registreret i samme type gra-

vesøer. Efter råstofindvindingens ophør, skønnes grusgravningen ikke at have nogen indflydelse på 

vandstanden i gravesøerne, eller på den generelle grundvandstand i området. 

Naturforhold 

Der er, ifølge kommunens oplysninger, ingen beskyttede naturtyper på hele indvindingsområdet. 

Når efterbehandlingen er afsluttet vil gravesøerne blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det 

betyder at tilstanden af søerne ikke må ændres uden dispensation fra kommunen. Det resterende 

areal ønskes tilplantet, hvilket kræver en dispensation fra kommunen. Dispensationen forudsætter 

blandt andet at hele råstofforekomsten er udnyttet.  

Bilag 6 - Gældende tilladelse på matr.nr. 276, 523, 535 og 578 Uge Ejerlav, Uge 42



 

 

Side 17 af 22 

 

Der er ingen registreret Natura 2000 område på eller i umiddelbar nærhed af indvindingsområdet. 

Råstofindvindingen får derfor ingen negative konsekvenser for de registrerede Natura 2000.  

Aabenraa Kommune har ikke registreret bilag IV arter på arealet. Såfremt der under indvindingen 

registreres bilag IV, skal kommunen straks informeres og arbejdet skal indstilles.  

Vejdirektoratet 

Vejdirektoratet har den 27. marts 2015 meddelt dispensation til etableret/påtænkt støjvold på matr. 

523 og 276 Uge Ejerlav, Uge, langs med Åbenråvej. Vejdirektoratets dispensation er vedlagt som 

bilag, og vilkår er indarbejdet i tilladelsen. 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har tidligere udtalt sig om råstofindvinding på dele 

af området. I 2002 vurderede Museet, at fortidsminderne på matr. nr. 11 Uge var destrueret ved 

grusgravning. Og i 2009 vurderede Museet at fortidsminderne på dele af matr. 535 var destrueret 

ved grusgravning. En enkelt gravhøj er registreret på matr. 535 Uge. Den blev prøvegravet i år 2000 

og konstateret sløjfet. Omkring indvindingsområdet er der registreret et stort antal fortidsminder, 

både gravhøje og bopladser. Indvindingsområdet er placeret højt i terrænet, og vi ved af erfaring, at 

man i forhistorisk tid foretrak netop en sådan beliggenhed, når man skulle anlægge sine bopladser. 

På den baggrund er det Museets vurdering, at der er risiko for at træffe på væsentlige jordfaste for-

tidsminder ved jordarbejde på den del af området, der må anses for ikke at være destrueret. Museet 

anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af matr. nr. 523, 578 og den sydlige del af matr. 535, 

inden anlægsarbejdet går i gang. 

Forundersøgelsen vil kunne afsløre om der findes væsentlige fortidsminder i området, og om de har 

en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet. Da arealet overstiger 

5000 m
2
 skal udgifterne til forundersøgelse, jf. Museumslovens § 26.2 – afholdes af bygherre. 

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder i området, skal disse udgraves, inden de 

ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en 

udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af byg-

herre. 

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved an-

lægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmin-

det, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev udarbejder gerne ved henvendelse fra bygherre 

budget og tidsplan for en forundersøgelse af området. 
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Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget parthøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1 hos ejere af 

ejendommene omkring råstofgraven. Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig af-

gørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 19. maj 2015 til 3. juni 2015. Der er 

ikke indkommet høringssvar. 

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 17. oktober 2014 til 17. november 2014 i med-

før af Råstoflovens § 10a. 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) 

kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en of-

fentlig 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 af-

gørelsen. 

 

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Kla-

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

www.virk.dk. Der logges på www.virk.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 til-

gængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales med betalings-

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

 

En evt. klage skal være Region Syddanmark i hænde senest den 10. juli 2015. 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. 
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Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer 

andet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

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  

 

 
Jens T. Vejrup 

Geolog 

 

 

 

Kopi til: 

SKAT, myndighed@skat.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 

Vejdirektoratet 

Aabenraa Kommune, lha@aabenraa.dk 

Ursula og Jep Jepsen, Uge Vesterballe 14, 6360 Tinglev 

K.F. Uge A/S, Benediktevej 6, 6270 Tønder 

Christa og Per Olesen, Porsbølvej 3, Uge, 6360 Tinglev 

 

Bilag 

1. Oversigtskort og graveplan 

2. Efterbehandlingsplan 

3. Vejdirektoratets dispensation af 27. marts 2015 
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Bilag 1 – Oversigtskort og graveplan 

 
Signaturforklaring 
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Bilag 2 Efterbehandlingsplan 

 
 

Signaturforklaring 
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