
 

 

Side 1 af 6 

Frandsens Sand- og Grusgrav v/Johnny Frandsen 
Langforte 32 
Stepping 
6070 Christiansfeld 
CVR: 28641583 
 

Miljø og Råstoffer 
Kontaktperson: Tine B. Schrøder 
E-mail: tbs@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 24 60 30 12 
Den 04-01-2018 
Journal nr.: 10/8485  

Tillæg til Tilladelse til grusgravning (af 4. januar 2012 gældende til den 

31-12-2021) 

 

Indhold ................................................................................................................................................................................ 1 

Indledning og resume ..................................................................................................................................................... 2 

Lovgrundlag .................................................................................................................................................................... 2 

Sagens baggrund ............................................................................................................................................................ 2 

Ejerforhold ...................................................................................................................................................................... 3 

Ændringer af vilkår ......................................................................................................................................................... 3 

Afgørelse om ikke-screeningspligt ................................................................................................................................. 4 

Tilsyn .............................................................................................................................................................................. 4 

Partshøring ..................................................................................................................................................................... 4 

Klagevejledning .............................................................................................................................................................. 5 

Øvrigt .............................................................................................................................................................................. 5 

Bilag 1 – Oversigt over kopimodtagere .......................................................................................................................... 6 

 



 

 

Side 2 af 6 

Indledning og resume 

Dette dokument er et tillæg til tilladelsen med titlen: Tilladelse til grusgravning. Del af landbrugsejendom-

men matr.nr. 10, Stepping Ejerlav, Stepping beliggende Langforte 32, Stepping, 6070 Christiansfeld, som er 

meddelt af Kolding Kommune. Tilladelsen er gældende til den 31-12-2021. 

Region Syddanmark vurderer, at der er behov for at stille et yderligere vilkår i den gældende råstoftilladel-
se, således at det præciseres, at der ikke må graves, så der sker udskridning af jord udenfor det tilladte rå-
stofgraveområde og hen over skelgrænser til anden mands areal.  
 
Det nye vilkår 12a som står angivet i afsnittet Ændringer af vilkår nedenfor er således en tilføjelse til den 

eksisterende tilladelse. Ingen eksisterende vilkår ændres eller fjernes. Den eksisterende tilladelse er således 

fortsat gældende. 

 

Lovgrundlag 

Tilføjelsen af et yderligere vilkår meddeles i henhold til råstoflovens1 § 10 jf. § 7, stk. 1.  
 

Sagens baggrund 

Region Syddanmark blev den 29. november 2017 opmærksom på, at der i forbindelse med råstofindvindin-
gen på matr.nr. 10 Stepping Ejerlav, Stepping var sket udskridning langs matrikelgrænsen ind til naboma-
triklen mod syd med matr.nr. 15, Stepping Ejerlav, Stepping. Se oversigtsbilledet nedenfor. 
 
Ved tilsyn den 30. november 2017 kunne det konstateres, at skaden var blevet udbedret ved at pålægge 
jord, som støtter op om det nedskredne område. Den eksisterende tilladelse har intet vilkår omhandlende 
risikoen for skred i forhold til nabogrunde udover mod vej og bebyggelse. Region Syddanmark har foretaget 
en vurdering af dette og har på den baggrund konkluderet, at tilladelsen til grusgravning bør ændres mht. 
dette forhold.  
 

                                                           
1
 LBK nr. 124 af 26. januar 2017 om bekendtgørelse af lov om råstoffer, med senere ændringer. 
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Billede 1. Oversigtsbillede. 

 
 
 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen er Niels Johnny Frandsen, Langforte 32, Stepping, 6070 Christiansfeld ejer af ejendommen. 

 

Ændringer af vilkår 

Regionen har på baggrund af sagens oplysninger truffet afgørelse om, at følgende vilkår skal tilføjes: 

Nyt vilkår 12a:  
 

Graveafstand til naboskel mod matr.nr. 15 Stepping Ejerlav, Stepping (Langforte 12) samt mod matr.nr. 73 
Stepping Ejerlav, Stepping (Langforte 16) skal være minimum 3 meter og herefter med anlæg max. 1:2 un-
der indvindingsperioden.  
 
Graveafstanden på 3 meter er en minimumsafstand, idet der aldrig må graves så tæt til nogen skelgrænser, 
at der er fare for udskridning af jord på anden mands grund.  
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Afgørelse om ikke-screeningspligt 

En ændring af vilkårene skal screenes jf. miljøvurderingsloven2 såfremt Region Syddanmark vurderer, at de 

er til skade for miljøet (jf. miljøvurderingslovens bilag 2, stk. 13).  

Region Syddanmark vurderer, at ændringen af tilladelsen ikke er til skade for miljøet. Det vurderes dermed, 

at ændringen ikke er omfattet af screeningspligten.  

 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. råstoflovens § 

31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en 

nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efter-

kommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 

 

Partshøring  

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens3 § 19, stk. 1. Formålet med 

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

Høringen forløb i perioden 15. december 2017 til 2. januar 2018 og har været sendt i høring til følgende:  

Frandsens Sand- og Grusgrav v/Johnny Frandsen, Langforte 32 samt i kopi til ejer af ejendommene Langfor-

te 12: Troels Pedersen Schmidt og Langforte 16: Claus Mortensen og Rikke Paaske. Der indkom telefonisk 

høringssvar fra Troels Schmidt, som bl.a. bemærkede, at han ønskede fortsat aktivitet i grusgraven og der-

for håbede, at regionen ikke meddelte forbud mod den eksisterende grusgrav.  

Der indkom ligeledes telefonisk høringssvar fra Niels Johnny Frandsen, der bl.a. pointerede, at der kun var 

tale om et skred, ikke to, som skrevet i høringsbrevet, samt at han var meget tæt på at kunne begynde at 

kunne modtage jord (som der er givet særskilt dispensation til) til efterbehandling og stabilisering.  

 

 

 

 

                                                           
2
 LBK nr. 448 af 10. maj 2017 om bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 

3
 LBK nr. 433 af 22. april 2014 om bekendtgørelse af forvaltningsloven. 
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Klagevejledning 

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

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

dighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsfor-

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

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

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

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

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

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

anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virk-

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

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 2. februar 2018 kl. 

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

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

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

brev. 

 

Øvrigt 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. 

Med venlig hilsen 

 
Tine Bunk Schrøder 
Biolog 
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Bilag 1 – Oversigt over kopimodtagere (modtager kopi af afgørelsen): 

Navn Adresse Matr.nr.  Ejerlav 

Kolding Kommune irfi@kolding.dk   

Troels Pedersen Schmidt Langforte 12, Stepping, 6070 

Christiansfeld 

15 Stepping Ejerlav, Stepping 

Claus Mortensen Langforte 16, Stepping, 6070 

Christiansfeld 

73 Stepping Ejerlav, Stepping 

Rikke Paaske Langforte 16, Stepping, 6070 

Christiansfeld 

73 Stepping Ejerlav, Stepping 

Danmarks Naturfredningsfor-

ening 

dn@dn.dk   

Danmarks Naturfredningsfor-

ening Kolding 

kolding@dn.dk   

Naturstyrelsen nst@nst.dk   

Naturstyrelsen Trekantsom-

rådet 

tre@nst.dk   

Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk   

Dansk Botanisk Forening kontoret@dbf.dk   

Dansk Ornitologisk Forening 

(DOF) 

dof@dof.dk   

DOF Sydøst cb@dof-sydostjylland.dk   

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk   

Friluftsrådet Trekantområdet trekantomraa-

det@friluftsraadet.dk 

  

SKAT myndighed@skat.dk   
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