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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: 
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 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. 

 

  



 

 

Side 16 af 22 

 

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.  
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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. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
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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 

  

mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
mailto:myndighed@skat.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:dbotf@mail.tele.dk
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Bilag 1 – Oversigtskort og graveplan 

 
Signaturforklaring 
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Bilag 2 Efterbehandlingsplan 

 
 

Signaturforklaring 
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