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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 

22 ha på del af matr. nr. 417 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune 

 

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

den er betinget af vilkårene på følgende sider.  

Sagens baggrund 

Bedsted Lø Grusværker Aps har ansøgt om at åbne en råstofgrav, øst for Uge mellem Åbenråvej og 

Hellevad-Bovvej. Nogle af firmaets øvrige råstofgrave er under reetablering og der er således behov 

for en ny råstofgrav for at klare efterspørgslen. Der har tidligere været indvundet råstoffer på area-

let, men kun i begrænset omfang. For at udnytte råstofforekomsten vil der blive indvinding både 

over og under grundvandsspejlet.  Arealet vil blive efterbehandlet til landbrugsdrift med sø 

Det ansøgte areal ligger indenfor de udpegede graveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 

2012.  

Der vil blive adgang til arealet fra Hellevad- Bovvej ca. 100 meter syd for den eksisterende rund-

kørsel. Der bliver ikke andre adgangsveje til det ansøgte område. 

Der bliver ingen oparbejdning af råstoffer på arealet, da alle usorterede råstoffer transporteres med 

lastbil til firmaets oparbejdningsplads på Friisvej, som ligger 7 km Vest for det ansøgte areal. 

Transporten vil ske via Hellevad-Bovvej, Tinglevvej til Friisvej i Lovtrup.  

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

en ralsuger. Til indvindingen over grundvandsspejlet anvendes 1. stk. gummihjulslæsser og et tør-

sorteringsanlæg. 

Ejerforhold 

Ifølge tingbogen er matr. nr. 417 Uge Ejerlav, Uge ejet af Hans-Uwe Jepsen, Uge Bygade 25, 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. 
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 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 1-9-2025, 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 120.000 m

3
 under grundvandsspejlet.

 
 

3. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg: mandag – fredag: 07.00 -17.00 

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

c. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle åbningsti-

der. Dette må kun ske med accept fra Region Syddanmark 

 

 

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

angivne maskiner; 1 stk. ralsuger, 1 stk. afvander, 1 stk. læssemaskine og et tørsorteringsanlæg. 

Væsentlige afvigelser herfra aftales med Region Syddanmark. 

5. Det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet må i driftssituationen ikke overstige følgen-

de værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse:  

Dage Tidsrum 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 til kl. 07.00 ikke overstige 

55 dB (A) målt 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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Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 

3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  

 

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal 

virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 

 

Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på 

virksomhedens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det på-

krævet. 

 

6. Der må ikke opstå støvgener uden for indvindingsområdet. 

7. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger 

til nedbringelse af generne. 

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

materialer. 

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

ne. 

10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 6 ha. Der skal ske en løbende efterbehandling 

af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås 

områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, samt interne veje, lager og 

produktionsanlæg. 

11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bi-

lag. Alle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 

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

 

13. Personalet skal være med bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til dato gældende 

grave- og efterbehandlingsplan. 

 

Afstandskrav og jordvolde 

 

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

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

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

 

15. Der skal etableres støjvolde langs med Åbenråvej og Hellevad-Bovvej på matr. 417 Uge. 
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16. Der må ikke graves nærmere end 2 meter fra støjvoldene langs Åbenråvej og Hellevad-Bovvej.  

17. 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. 

18. Støjvoldene skal fjernes ved afslutningen af råstofindvindingen. Tidspunktet for fjernelse af 

støjvoldene eller dele af disse må kun ske efter accept fra Region Syddanmark. 

Støjvold langs Åbenråvej (Dispensation fra Vejdirektoratet) 

19. Støjvolden skal etableres min. 3 meter fra vejskel. 

20. Støjvolden skal være 5 meter høj. 

21. Støjvolden må ikke etableres fra vejsiden. 

22. Støjvolden må ud mod vejsiden ikke være stejlere end anlæg 1:2  

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

 

Figur 1: Skitse for placering af støjvold langs Åbenråvej. 

Støjvold langs Hellevad-Bovvej (Dispensation fra Aabenraa Kommune) 

24.  Støjvolden skal etableres min. 3 meter fra vejskel. 

25. Støjvolden skal være 5 meter høj. 

26. Støjvolden må ikke etableres fra vejsiden. 

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

    

Skel (Åbenråvej) 

5 meter 

10 meter 

3 meter 
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Figur 2: Skitse for placering af støjvold langs Hellevad-Bovvej. 

 

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

skråningsanlæg på 1:1.5, jf. figur 3.  

 

Figur 3 - Principskitse for gravning nær skel, hvor der ikke er placeret en støjvold. 

 

 

 

 

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

ningsanlæg på 1:1,5. Dette gælder også for gylletanken på matr. 556 Uge Ejerlav, Uge. 

 

30. Ved påbegyndelse af graveetape 5 skal der etableres en 3 meter høj vold rundt om gylletanken, 

således at evt. udslip ikke løber ind i råstofgraven. 

 

 

 

 

    

Skel (Hellevad-Bovvej) 

5 meter 

 

3 meter 

3 m 
skel 

gravedybde 

1,5 x gravedybde 
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Vej og trafik 

31.  Aabenraa Kommune har den 1. juli 2015 meddelt tilladelse til etablering af overkørsel til Hel-

levad Bovvej fra matr. 417 Uge Ejerlav. Overkørslen skal etableres som beskrevet i Aabenraa 

Kommunes tilladelse, jf. bilag 4.  

 

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

på offentlig vej. 

 

33. Adgangsvejen og Hellevad-Bovvej skal renholdes efter behov. 

 

34. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller 

kæde. 

 

35. Den eksisterende adgangsvej ved gylletanken, må kun benyttes i forbindelse med anvendelse af 

gylletanken.  

 

36. På matr. 417 Uge Ejerlav, Uge omkring gylletanken skal der etableres en mindre jordvold, så 

adgang til indvindingsområdet ikke er muligt. 

 

Forureningsforebyggelse 

 

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

 

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

fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæg-

gelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

39. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske under iagttagelse af den krævede sikkerhed og i 

lukkede containere eller over spildbakker med videre. 

 

40. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende 

maskiner skal foregå uden for selve gravearealet, og som minimum skal olieskift, vask med vi-

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

reparation. 

 

41. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, 

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

ning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

42. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 
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43. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvar-

ligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for foru-

rening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal 

anmeldes til kommunen. 

 

44. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes Regulativ for affald. 

 

45. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i 

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

 

46. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 

 

Natur 

47. Der må ikke graves nærmere end 20 meter fra Uge Bæk, som løber mellem matr. 417 og 368 

Uge Ejerlav, Uge og der må ikke foretages nogen former for oplag af råstoffer eller jord i denne 

bufferzone. 

  

48. Der må hverken pumpes vand til eller fra Uge Bæk.  
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Efterbehandlingsvilkår 

49. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. oversigtskortet. Alle 

ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

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

virksomhedens drift er praktisk muligt. 

 

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

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

handlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført 

og godkendt af Region Syddanmark. 

 

52. Arealet ønskes efterbehandlet til landbrugsdrift med sø. 

 

53. Søen får et areal på ca. 4 ha og placeres i den østlige del af arealet, jf. efterbehandlingsplanen. 

 

54. Fra højeste vandstand og til skel, skal afstanden være mindst 10 meter. 

 

55. Langs søbredden på den øvrige del af sø må anlægget indtil 2 meters vanddybde ikke overstige 

1:7 og herefter 1:4, målt ved højeste vandstand. Der skal tilmed etableres minimum 3 meter 

bred banket. Der må ikke udlægges muld nærmere end 20 meter fra højeste vandstandslinje. 

 

 
Figur 4 - Skitse over efterbehandlet søbredder. 

 

56. Der må hverken etableres tilløb til eller fraløb fra søen. 

 

57. Der må ikke opsættes nogen form for hegn ved søen. Der må ikke udsættes ænder, fisk eller an-

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

 

 

58. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes her-

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

højeste vandstand 

2
 m

 

Sikkerhedszone 

Lavvands- 
zone 3m 

Muldfri zone 20m 
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59. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del 

af efterbehandlingsarbejdet. 

 

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

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

 

61. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 24, indtræder efterbehandlingsforplig-

tigelsen omgående. 

 

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

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

handling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en 

vold tilbage mellem ejendommene. 
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Generelle bestemmelser 

Følgende gælder i øvrigt efter loven: 

 

Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse 

af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er med-

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

 

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

til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. 

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer 

af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt
.
 

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

minder, skal fundet straks anmeldes til Museum Sønderjylland-Arkæologi Haderslev. Indvindingen 

skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.  

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning 

m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at under-

rette Region Syddanmark. 

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. 

 

Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige 

naboretlige regler. 

 

Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler vedkommende, 

der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. 

 

Sikkerhedsstillelse 

Bedsted Lø Grusværker Aps stiller en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. 
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nr. 417 Uge Ejerlav, Uge på kr. 900.000,00 indeks 172,39 (marts 2015). 

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

 

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt på matr. 417 Uge Ejerlav, Uge 

som er fastsat til 6 ha. Sikkerhedsstillelsen kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette 

nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. 

 

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsin-

deks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal. 

 

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af 

Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

Tinglysning 

Vilkårene 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. 49-62) 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 Region Syddanmark 

sende en regning 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. 

 

 

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. 417 Uge 

Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. 
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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 22 ha og der forventes en årlig indvinding på 150.000 m
3
. 

 

Den miljømæssige sårbarhed 

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

Ulvemosen og Terkelsbøl Mose. Det vurderes ikke sandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke 

natur eller udpegningsgrundlaget for EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 62. 

 

Påvirkningens omfang 

Det ansøgte graveområde er på 22 ha. Der er enkelte naboer omkring graveområdet, som vil blive 

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

gravningen. 

 

Støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder. Støjkrav overholdes ved at etablere jordvolde 

langs med Åbenråvej og Hellevad-Bovvej 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-

ve landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til landbrugsdrift med natursø efter endt 

indvinding af råstoffer. 

 

Kumulativ effekt 

Den nærmeste råstofindvinding ligger umiddelbart nord for den ansøgte indvindingsområde. Der-

udover findes der en indvinding 1,5 kilometer nordvest for det ansøgte indvindingsområde. Indvin-

dingen umiddelbart nord for det ansøgte areal, er en kortvarig indvinding på ca. 3 år. Og en tilstø-

dende indvinding nord for det ansøgte område er under reetablering.  
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Der vil kun være en delvis sammenfaldende trafikbelastning for de to arealer, som vil kunne belaste 

områdets beboere. Det skyldes, at adgangsvejene til de to graveområder er forskellige. Men da rå-

stofferne fra de to graveområder transporteres til den samme oplagsplads på Friisvej i Lovtrup, vil 

der være et delvis sammenfald af trafikbelastningen.  

Region Syddanmark har på baggrund af ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de 

vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det konkrete tilfæl-

de. 

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

lem den eksisterende råstofindvinding og den ansøgte råstofindvinding. 
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 

 

 Aabenraa Kommune, Museum Sønderjylland, Vejdirektoratet, Bedsted Lø Grusværker Aps 

og Hans-Uwe Jepsen. 

 

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

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

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev oplyser at det berørte areal er beliggende på kanten 

og sydskråningen af et langstrakt højdedrag, der mod syd afgrænses af Uge Bæk. Museet har op-

gjort arealet til at andrage ca. 28,7 ha. Ud fra de historiske luftfotos ser det ud til, at del af området 

er destrueret ved tidligere råstofindvinding, i alt ca. 9 ha.  

Omkring området er der registreret adskillige væsentlige jordfaste fortidsminder. Tæt vest og nord 

for området er der således registreret adskillige gravhøje samt et par bopladser. Syd og øst for om-

rådet ligger Olgerdiget, som er et 12-15 km langt forsvarsanlæg fra jernalderen. Omkring Olgerdi-

get er der oprettet et kulturarvsareal til beskyttelse af fortidsmindet, der tillige på visse strækninger 

er fredet. Vi ved desuden af erfaring, at planområdets topografiske placering forholdsvis højt i ter-

rænet tæt ved vand har været foretrukket til placering af bopladser i forhistorisk tid.  

På den baggrund er det Museet vurdering, at der er stor risiko for, at træffe væsentlige jordfaste for-

tidsminder ved jordarbejde på området. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af de 

ikke-destruerede dele af området, inden jordarbejdet går i gang.  
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Kortbilag fra museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 

Partshøring 

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

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

afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 14. juli 2015 til den 4. august 

2015, og der er indkommet 3 høringssvar til udkastet. 

 

Høringssvar nr. 1  
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LandboSyd har på vegne af Hannah Bahnsen, Aabenraavej 160, 6360 Tinglev fremsat ønske om, at 

den blivende sø på matr. 417 Uge Ejerlav Uge bliver placeret minimum 10 meter fra skel til matr. 

146 Uge Ejerlav, Uge. Dermed kan krav om randzone på matr. 146 Uge Ejerlav, Uge undgås. Det er 

Regionens vurdering, at søen ikke vil blive placeret nærmere end 10 meter fra skel. 

 

Høringssvar nr. 2 fra Berit og Frank Martensen, Uge Bygade 26, 6360 Tinglev. 

 

Vi har af vores nabo fået Region Syddanmarks brev, som er sendt ud til jordtilliggende og naboer til 

kommende grusgrav på matr. 417. 

Vi har fået brev fra Bedsted Lø, Bjarne Overgaard i foråret 2015 vedr. kommende grusgrav og 

undrer os over vi ikke er med på Region Syddanmarks liste, da vi bor tættere end nogle af de 

andre der har fået brev tilsendt fra Region Syddanmark. 

 

Vi har nogle betænkeligheder vedr. den kommende grusgrav på matr. 417, som vi gerne vil 

sætte på noget papir og gerne vil have nogle svar på inden den går i gang. 

 

Punkt 1.:  Støj.    

Kan se der etableres en støjvold omkring grusgraven, det vi frygter er at støjen fra trafikken 

kommer retur og virker endnu mere støjende fra de køretøjer, der kører på Hellevad Bovvej, 

som er meget belastet af sommertrafik, store landbrugsmaskiner og lastbiler. 

 

Punkt 2.: Støv.   

At der til tider kan komme støvgener fra grusgraven. Måske vil støjvolden ta´ dette problem.? 

 

Punkt 3.: Små rystelser, sænkning/flytning af grundvand.  

 Når der påbegyndes arbejde at der så kan forekomme underjordiske rystelser og at grundvan-

det måske sænkes under vores hus som står på kampesten, vil måske komme til revner i huset 

facade. ? 

 

Punkt 4.: Værdiforringelse af vores hus. 

At så længe der er grusgrav på matr. 417, vil der være værdiforringelse på vores hus matr. 414 

Uge Ejerlav, Uge, hvis der vil komme til et salg i den tid råstofindvindingen står til.? 

 

Punkt 5.: Gener vedr. udkørsel på Hellevad Bovvej fra grusgrav matr. 417. 

At der kan forekomme gener når lastbiler kører fra og til grusgraven, af trafikken og busstop-

stedet, hvor der stiger 5- 10 børn på hver morgen til skolen og ligeledes når de kommer retur 

fra skole og stiger af på modsatte side.? 

 

Hvorfor deler man ikke etaperne op langs Hellevadbovvej, så man flytter grusgraven, generne 

væk fra Uge by/naboerne og udkørsel på Åbenråvej, hvor der i forvejen er udkørsel fra grus-

grave fra Bedsted Lø. 

 

Svar fra Region Syddanmark 
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Region Syddanmark har i forbindelse med sagsbehandlingen vurderet, hvem der er parter i sa-

gen og Regionen har kun medtaget ejendomme, som ligger tæt på den nye adgangsvej. Det er 

primært vejmyndigheden, som har krævet en støjvold ud mod Hellevad-Bovvej, for at hindre 

indsigt fra nysgerrige bilister.  

 

1. Støjvolden skal reducere gener fra støj, støv og lys. Der er vilkår i tilladelsen, som re-

gulerer støj og støv. Ofte vil en jordvold ikke kunne reflektere støj, da støj-refleksion 

forudsætter et hårdt underlag f.eks. en murstensvæg. En støvvold vil bestå af jord, og 

med tiden gro til, hvorfor den absorberer lyden og ikke reflektere denne. 

2. Volden vil sammen med de øvrige vilkår være medvirkende til at nedbringe evt. støv-

gener. 

3. Regionen er ikke bekendt med, at råstofindvinding vil kunne resultere i rystelser 

og/eller sænkninger i grundvandsstanden. Der foretages ikke en egentlig sænkning af 

grundvandsstanden under gravningen, udover den sænkning som opstår når gruset fjer-

nes fra grundvandet. Denne vil dog være mindre end de naturlige årlige grundvandsva-

riationer.  

4. Der er ikke i medfør af råstofloven mulighed for at inddrage spørgsmål om værdifor-

ringelser i forbindelse med sagsbehandlingen. Alle sager om erstatning for værdiforrin-

gelse, må ske på jeres initiativ ved en domstol. 

5. Region Syddanmark går ud fra at Aabenraa Kommune har vurderet alle relevante for-

hold i forbindelse med vejtilladelsen, herunder de bløde trafikanter. I den oprindelige 

ansøgning var adgangsvejen placeret ud til Åbenråvej. Men denne placering blev afvist 

af Vejdirektoratet, da man ikke ønskede flere lastbiler ud på en trafikfarlig vej.  

 

Vedr. etaper: Graveplanen er udformet i forhold til adgangsvejens placering. 

 

Høringssvar nr. 3 fra Bo Jørgensen, Uge Allegade 37, 6360 Tinglev. 

 

Som nærmeste nabo til den kommende grusgrav på matr. 417 i uge er jeg meget bekymret for gene-

rel støj og støvgener i forbindelse med udgravning af råstoffer og ikke mindst støjgener ved læsning 

af lastbiler som vil ske fra kl 6:00 til 18:00 da vores børn har værelser ud mod øst. 

Med hensyn til den støjvold som vil blive etableret frygter vi også at støj fra Hellevad Bovvejen vil 

blive forstærket på vores grund. 

En anden ikke uvæsentlig ting er hus prisen på vores hus vi har haft tanken at ville sælge huset for 

at flytte tættere på skole og fritidsaktiviteter men med en grusgrav som nabo frygter vi at huset ikke 

kan blive solgt og hvis så til en væsentlig lavere pris end vi ellers ville have fået. 

 

Svar fra Region Syddanmark 

Der skal etableres en støjvold ud mod Hellevad Bovvej, for at mindske støj- og støvgener fra 

råstofindvindingen på matr. 417 Uge Ejerlav, Uge. Der er vilkår i tilladelsen, som regulerer støj 

og støv. Det er tilladt at foretage læsning fra kl. 06.00 til kl. 07.00, men kun hvis støjniveauet 

på 40 dB (A) kan overholdes. Fra kl. 07.00 er højeste gennemsnitlige støjniveau på 55 dB (A). 

Det er Regionens vurdering, at støjvolden vil absorbere lyden og ikke reflektere denne, da støj-

volden er opbygget af jord. Med tiden vil støjvolden gro til, hvilket vil øge lyd absorption. Der 
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er ikke i medfør af råstofloven mulighed for at inddrage spørgsmål om værdiforringelser i for-

bindelse med sagsbehandlingen. Alle sager om erstatning for værdiforringelse, må ske på jeres 

initiativ ved en domstol. 

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 14-07-2015 til den 04-08-2015i medfør af Rå-

stoflovens § 10a, og der er indkommet følgende høringssvar. 

 

Aabenraa Kommune er kommet med nogle mindre korrektioner i enkelte vilkår. Regionen har tilret-

tet vilkårene.  

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 2. september 2015. Ansøger får be-

sked, 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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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 

Aabenraa Kommune, lha@aabenraa.dk 

Vejdirektoratet, rql@vd.dk 

Hans-Uwe Jepsen, Uge Bygade 25, 6360 Tinglev 

Berit og Frank Martensen, Uge Bygade 26, 6360 Tinglev; beritogfrank@email.dk  

Asmus Jessen, Uge Allegade 27, Uge, 6360 Tinglev 

Kerstin Strojek, Uge Allegade 35, 6360 Tinglev 

Bo Jørgensen, Uge Allegade 37, 6360 Tinglev; bo.matek@gmail.com 

Henry Andresen, Åbenråvej 139, 6360 Tinglev 

Annika Juhl, Åbenråvej 125, 6360 Tinglev 

Hannah Bahnsen, Åbenråvej 160, 6360 Tinglev; ligaard@mail.tele.dk 

Lars Møller, Åbenråvej 150, 6360 Tinglev 

Landbosyd, Britt Bjerre Paulsen, bbp@landbosyd.dk 

 

 

 

 

  

mailto:myndighed@skat.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:dbotf@mail.tele.dk
mailto:rql@vd.dk
mailto:beritogfrank@email.dk
mailto:bo.matek@gmail.com
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Bilag 1 – Graveplan
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Bilag 2 – Efterbehandlingsplan 

 

 

 



 

 
Vejdirektoratet 
Teglgårdsparken 102 
5500 Middelfart 
 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 
 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 
 

 

Dato 26. juni 2015 
Sagsbehandler Runa Qvist Lorenzen 
Mail rql@vd.dk 
Telefon +45 7244 2763 
Dokument 15/09318-3 
Side 1/3 
 

 

 
Ansøgning om dispensation til etablering af støjvol d på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge langs 
hldv. 318 Torp – Tinglev (Aabenraavej), km. 13,930 - 14,550 venstre vejside. 

Ansøgning. 
I har på vegne af Bedsted Lø Grusværker ApS fremsendt en ansøgning om tilladelse til etablering 
af en midlertidig ca. 5 m høj støjvold i byggelinjebelagt areal på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge. 

Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med sagsbehandlingen af råstofansøgning på matr. nr. 
417 Uge ejerlav, Uge.  
 
Støjvolden ønskes etableret i forbindelse med afrømning af muldjord fra det kommende råstofind-
vindingsområde og for derved også at hindre 

• Indsigten fra vejene. 
• At bilister bliver blændet af entreprenørmaskinerne i de mørke perioder. 
• Støj- og støvgener fra indvindingsområdet.  

 
Endvidere oplyser I til sagen, at den kommende adgang til indvindingsområdet alene skal ske ad 
en ny adgangsvej, der anlægges i en afstand af min. 100 m fra rundkørslen Aabenraavej / Helle-
vad-Bovvej. 
 
Dispensation 
I henhold Lov om Offentlige Veje[1] § 34 stk. 3 er det ikke tilladt at opføre ny bebyggelse, anlægge 
støjvolde m.m. på et byggelinjebelagt areal uden vejmyndighedens forudgående dispensation, jf. 
vejlovens § 42. 
 
Der meddeles hermed i henhold til vejlovens § 42 dispensation til etablering af ansøgte støjvold på 
vilkår af, 
at der i medfør af vejlovens § 34 stk. 2 sikres, at der forsat er frie oversigter ved rundkørslen i 

vejkrydset Aabenraavej / Hellevad-Bovvej, 
at støjvoldens skråningsfod ud mod hovedlandevejen etableres i en afstand af min. 3 m fra 

matrikelskellet, 

                                                      
[1] Lovbekendtgørelse nr. 1048 af den 3. november 2011 af lov om offentlige veje. 

Region Syddanmark 
Damhaven 12  
7100 Vejle. 
 
Att. Jens T. Vejrup 
 
 
 



 

 

2 

at den mod hovedlandevejen vendende side af støjvolden ikke etableres stejlere end med an-
læg 1:2 (30o), 

at arbejdet med etableringen af støjvolden ikke sker fra hovedlandevejen, 
at støjvolden respekterer eventuelle lednings- og afvandingsanlæg i det byggelinjebelagte 

areal,  
at dispensationen er midlertidig og kun gældende indtil råstofindvindingen er afsluttet, 
at støjvolden / jorddeponiet efterfølgende fjernes, når råstofindvindingen er tilendebragt, og 
at etableringen og den efterfølgende reetablering sker uden udgifter af nogen art for Vejdirekto-

ratet. 
 
Hvis skelpæle ud mod hovedlandevejen ikke kan findes, eller hvis der på anden måde kan være 
tvivl om skellets beliggenhed, må det afsættes af en landinspektør. Udgiften til dette er på ansøge-
rens bekostning. 
 
Baggrund 
Matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge, tilgrænser hovedlandevej 318, Aabenraavej ved Uge, fra km. 
13,930 til km. 14,550 i vejens venstre vejside. 
 
For den pågældende vejstrækning er der d. 31.07.2000 tinglyst en byggelinjebestemmelse på 
ejendommen. Byggelinjen er pålagt med en afstand på 5 m målt fra matrikelskel og med et højde-
forskelstillæg på 2 gange forskellen + 1m til passage, jfr. vejlovens § 34 stk. 4. 
 
Vejbyggelinjen er pålagt af hensyn til en eventuel udvidelse af den eksisterende vej samt af hensyn 
til færdslens tarv på denne. 
 
Af sagen fremgår det, at der er tale om en midlertidig støjvold, der anlægges langs med hovedlan-
devejen i forbindelse med råstofindvinding på matr.nr. 417 Uge ejerlav, Uge, hvorfor der ikke stilles 
krav om tinglysning af en fjernelsesdeklaration. 
 
I henhold til vejlovens § 101 stk. 2 må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse foretages udgrav-
ning eller opfyldning nærmere vejens areal end 3 m. Der er derfor indsat et vilkår om, at støjvol-
dens skråningsfod ud mod hovedlandevejen etableres i en afstand af min. 3 m fra det matrikulære 
skel. 
 
Af sagen fremgår det, at adgangen til råstofindvindingsområdet skal ske fra kommunevej Hellevad-
Bovvej ad en ny adgangsvej, der anlægges i en afstand af min. 100 m fra rundkørslen Aabenraavej 
/ Hellevad-Bovvej.  
 
Til matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge er der fra hovedlandevejen registreret 4 markoverkørsler i hen-
holdsvis km. 13,994 14,112, 14,332 og 14,500. Opmærksomheden henledes på, at markoverkørs-
lerne alene må benyttes med henblik på den færdsel, der er fornøden for jordens landbrugsmæssi-
ge drift, jf. vejlovens § 71 stk. 2, og må således ikke anvendes til brug for råstofindvindingen på 
ejendommen. 
 
Til sagen henvises der endvidere til tidligere brev/afgørelse herfra af 20. dec. 2013 j.nr. 13/24150 
vedr. adgang til råstofindvindingsområde på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge.  
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Begrundelse 
Med henvisning til at der for nærværende ikke er planlagt vejudvidelser på vejstrækningen, kan der 
på ovennævnte vilkår gives dispensation til etablering af en midlertidig støjvold ud mod hovedlan-
devejen i byggelinjebelagt areal. 
 
Da støjvolden, der anlægges med muldjord (afrømmet jord), etableres i forbindelse med en tidsbe-
grænset råstofindvinding på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge, stilles der krav om, at støjvolden efter-
følgende fjernes, når råstofindvindingen ophører på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge. 
 
Klagevejledning. 
Vejdirektoratets afgørelse kan indbringes for Transportministeriet, Center for Veje og Broer, Frede-
riksholms Kanal 27F, 1220 København K. 
 
 
 
Kopi til: Bedsted Lø Grusværker ApS, Stenagervej 9, 6230 Rødekro. 
 Att. Bjarne Overgaard (ansøger til råstofindvinding på matr. nr. 417) 
 
   
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Runa Qvist Lorenzen 
Tekn.ass. 



 

 

Tilladelse til etablering af overkørsel 

 

Afgørelse  

Aabenraa Kommune giver hermed tilladelse til etablering af overkørsel til off. vej 

Hellevad Bovvej fra matr. nr. 417, Uge ejerlav, Uge.  

 

Tilladelsen gælder kun i.f.t. vejloven og giver ikke tilladelse i.f.t. miljølov, 

byggelov, planlov eller andre love. 

 

 
 

Vilkår (se også tegning): 

1. Overkørslen placeres ca. som vist på ovenstående foto, dog min. 100 m fra 

rundkørslen. 

2. Overkørslen skal anlægges i en bredde på min. 10 meter. 
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3. Overkørslen anlægges med asfaltbelægning fra vejkant og 20 m ind på egen 

grund.  

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

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

6. Der må ikke fra privat grund ledes vand til vejareal. 

7. Fra skel til vejkant skal opbygning være stabil med 35 cm bundsand og 25 cm 

stabilgrus II. 

8. Overkørslen skal anlægges af en entreprenør der har gennemført kurset ”Ve-

jen som arbejdsplads”, eller på anden måde er erfaren med at arbejde i/på 

vejareal.  

Aabenraa kommune kan f.eks. anbefale Arkil A/S – evt. kontaktperson her er 

Bjarne Nicolajsen – tlf. 73 50 73 45. 

9. Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren i Ledningsejerregistret (LER) 

søge oplysninger om beliggenheden af evt. forsyningsledninger.  

10. Der skal hurtigst muligt søges gravetilladelse hos Aabenraa Kommune. Dette 

gøres på www.virk.dk . Skriv gravetilladelse i søgefeltet og klik ind og udfyld 

ansøgningen.  

Alle spørgsmål i.f.m. gravetilladelser stilles til Hanne Petersen enten 

på tlf. 73 76 71 16 eller på mail hpe@aabenraa.dk .  

 

Afgørelsen er truffet i henhold til §49 i vejloven (den nye vejlov pr. 1. juli 2015). 

 

Redegørelse 

Ansøgning om ny overkørsel er tilsendt Aabenraa Kommune i.f.m. ansøgning om rå-

stofindvinding. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Aabenraa Kommune skønner, at der ikke er trafikale eller vejtekniske problemer for-

bundet med etablering af overkørslen. 

 

Vilkår om særlig uddannelse for den entreprenør der anlægger overkørslen, er stillet 

for at sikre, at anlægsarbejdet på vejens areal udføres teknisk og trafiksikkerheds-

mæssigt korrekt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anita Lagoni 

Trafik & Anlæg 

Tlf.: 73 76 77 72 

  

Aabenraa Kommune 

Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  
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http://www.virk.dk/
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Dispensation fra vejbyggelinje 

 

Afgørelse 

Aabenraa Kommune meddeler hermed dispensation fra vejbyggelinjen på Hellevad- 

Bovvej, matr.nr. 417, Uge ejerlav, Uge, til placering af støjvold 3 m fra vejskel (ved 

anlæg af blivende art tillægges der ved højdeforskel 2 x højdeforskel + 1,5 m til pas-

sage). 

 

Dispensationen meddeles i henhold til §40 i vejloven (ny vejlov pr. 1. juli 

2015) og gælder kun i forhold til denne lov. Den giver ikke tilladelse i.f.t. mil-

jølov, byggelov, planlov eller andre love. 
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Redegørelse 

Der ønskes placeret en støjvold ud mod Hellevad-Bovvej i.f.m. ansøgning om råstof-

indvinding.  

 

Hvis et byggeri, indenfor en vejbyggelinje, kommer for tæt på vejskel (5 m ved klasse 

1 og 2 veje, samt 2,5 m ved klasse 3 og 4 veje), meddeles der oftest dispensation 

med vilkår om tinglysning af en såkaldt fjernelsesdeklaration. Deklarationen sikrer, at 

vejbestyrelsen ikke skal betale for fjernelse af byggeriet, såfremt dette bliver nødven-

digt ved en fremtidig udvidelse af vejen. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Da der ikke er konkrete planer om udvidelse af Hellevad Bovvej på stedet, kan der 

gives dispensation som ansøgt. 

 

Da støjvolden ikke er et anlæg af blivende art og dermed fjernes igen (senest når re-

tablering af gravearealet er færdig), tillades den placeret 3 m fra vejskel og uden ting-

lysning af en såkaldt fjernelsesdeklaration. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anita Lagoni 

Trafik & Anlæg 

Tlf.: 73 76 77 72 

  

Aabenraa Kommune 

Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  

www.aabenraa.dk 
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