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Forlængelse af tilladelse efter råstofloven til indvinding af sand, grus 

og sten på matr.nr. 13a, 14a og 15a, Gyngstrup By, Krogsbølle 

 

Forlængelse af tilladelse efter råstofloven og afgørelse efter VVM-

bekendtgørelsen annonceres den 15. november 2011. Klagefristen er 4 uger 

fra denne dato. 

 

Forlængelsen gælder indtil 1. januar 2022. 

 

Den meddelte tilladelse gælder arealet, der er skraveret på nedenstående 

skitse. 
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Sagens baggrund 

Nordfyns Kommune modtog den 29. juni 2011 ansøgning om 10-årig 

forlængelse af råstoftilladelserne for matriklerne 13a, 14a og 15a, Gyngstrup 

By, Krogsbølle. Baggrunden er, at der ikke er gravet færdig på de arealer, der 

er vist på ovenstående kortskitse. 

 

Forlængelsen har været i høring hos naboerne til arealet i perioden 4. oktober 

2011 til 1. november 2011. Der er ikke kommet bemærkninger til forlængelsen 

i forbindelse med høringen. 

 

Arealet ligger i det regionale graveområde, Krogsbølle. Der er adgang til 

arealet fra P. Hansens Gyden. 

 

Forlængelse af tilladelse 

Der meddeles hermed forlængelse af tilladelser til råstofindvinding af 20. dec 

2001, 3. juli 2002 og 17. november 2005. Tilladelsen er herefter gældende 

indtil 1. januar 2022 på de vilkår, der tidligere er stillet, og med de 

bemærkninger, der er anført i de oprindelige tilladelser. 

 

Tilladelsen meddeles efter råstoflovens § 7. Der meddeles samtidig forlængelse 

af tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 stk. 1 til indvinding under 

grundvandsspejlet indtil 1. januar 2022. 

 

Som sikkerhed for opfyldelsen af vilkårene er der stillet garantier på 190.000 

kr. i form af garanti fra pengeinstitut, jf. råstoflovens § 10, stk. 1. Garantierne 

er stillet overfor Nordfyns Kommune.  

 

Kommunen kan når som helst kræve beløbet ændret hvis det skønnes 

nødvendigt på grund af prisudviklingen eller hvis indvindingen medfører behov 

for større sikkerhed. 

 

VVM 

Da der er tale om færdiggørelse af en igangværende gravning, inden for de 

udlagte graveområder for sand, grus og sten er der ikke tale om et nyanlæg, 

som skal screenes efter planlovens VVM-regler. 

 

Vurdering i forhold til råstof- og lokalplanlægning 

 

I Råstofplan 2008 for Region Syddanmark er der udlagt graveområder for 

sand, grus og sten, således at indvindingen koncentreres. 

 

Det ansøgte areal ligger inden for et graveområde, hvor der normalt vil blive 

givet tilladelse til råstofindvinding. 

 

I Råstofplanens retningslinie 4.3.3 står der: 

 

”Der kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende 

indvindingstilladelser både i graveområder og enkeltgrave, hvis det ikke er i 

strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser.” 



 

Nordfyns Kommune vurderer at fortsat indvinding ikke vil være i strid med 

andre hensyn og ikke vil være til væsentlig gene for nabobebyggelser. 

 

Klagevejledning 

 

Nordfyns Kommunes afgørelse kan påklages. En eventuel klage skal være 

skriftlig og sendes til Nordfyns Kommune via www.borger.dk, via e-mail til 

teknisk@nordfynskommune.dk eller pr. post til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 

2, 5450 Otterup. 

 

Klagefristen er fire uger og regnes fra annonceringsdatoen som står på 

forsiden. 

 

Klager skal være kommunen i hænde senest den 13. december 2011 ved 

kontortids ophør. 

 

Kommunen videresender eventuelle klager til klagemyndigheden med kopi af 

sagens akter og med de bemærkninger klagerne måtte give anledning til. 

 

Hvis der kommer klager, giver kommunen besked om det. 

 

Gebyr for klage 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der 

indbetales et gebyr. Gebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 

andre, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på beløbet, når de har 

modtaget klagen fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt 

eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- 

og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Klagevejledning efter råstofloven  

 

Kommunens afgørelse om tilladelse til råstofindvinding kan, efter råstoflovens 

§ 13, stk. 1, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten for 

afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver med væsentlig, individuel interesse 

i afgørelsen, lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig 

interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer med 

beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt landsdækkende foreninger 

og organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser der berøres af 

afgørelsen. 

 

En rettidig indgivet klage har opsættende virkning for afgørelsen medmindre 

klagemyndigheden bestemmer andet.  

 

Tilladelsen offentliggøres i dagspressen på den dato der er angivet først i 

brevet, og klagefristen på 4 uger regnes fra datoen for offentliggørelsen. 
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Klagevejledning efter planloven  

 

Kommunens vurdering af, at råstofindvindingen ikke er omfattet af planlovens 

regler om VVM-pligt, kan påklages til Naturklagenævnet efter lovens kapitel 14 

for så vidt angår retlige spørgsmål. 

 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelse af natur og miljø eller som varetager væsentlige brugerinteresser 

inden for arealanvendelsen. 

 

Klagefristen er 4 uger, regnet fra annonceringsdatoen som er angivet først i 

brevet. 

 

Klagevejledning efter vandforsyningsloven  

 

Kommunens afgørelse om tilladelse til råstofindvinding under 

grundvandsspejlet efter vandforsyningsloven kan påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen og enhver med 

individuel, væsentlig interesse i sagen. 

 

Klagefristen er 4 uger, regnet fra annonceringsdatoen som er angivet først i 

brevet. 

 

Klagevejledning efter vejloven  

 

Afgørelsen om adgangsvej kan, jf. § 4 i lov om offentlige veje, inden 4 uger fra 

modtagelse af dette brev påklages til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 

1022 København K. 

 

Der kan kun påklages retlige spørgsmål, da det skøn som vejbestyrelsen har 

udøvet, inden for lovens rammer, ikke kan påklages. 

 

Søgsmål  

 

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 

måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen 

offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Pedersen 

Biolog 

Direkte tlf. 64 82 81 13 

jmp@nordfynskommune.dk 

 

mailto:jmp@nordfynskommune.dk


Kopi til: 

Jens Joachim og Beathe Hansen, P Hansens Gyden 11, 5450 Otterup 

Knud Aage Christensen, P Hansens Gyden 15, 5450 Otterup 

Rasmus og Lone Andersen, P Hansens Gyden 17, 5450 Otterup 

Henning Mortensen Sørensen, P Hansens Gyden 23, 5450 Otterup 

Lena Thinggaard, P Hansens Gyden 28, 5450 Otterup 

Gunnar Knudsen, P Hansens Gyden 32, 5450 Otterup 

Henrik Damsted, Gyrupvej 9, 5450 Otterup 

AA Grus ApS, Ølundgyden 29, 5450 Otterup 

Carsten Sørensen, Krogsbøllevej 112, 5450 Otterup 

Jan Becher, Krogsbøllevej 118, 5450 Otterup 

 

jordforurening@regionsyddanmark.dk Region Syddanmark, Jordforurening og 

råstoffer 

ode@nst.dk Naturstyrelsen Odense 

fyn@nst.dk Naturstyrelsen, Fyn  

mst@mst.dk Miljøstyrelsen  

jordbrugsyd@statsforvaltning.dk Statsforvaltningen Syddanmark, 

Jordbrugskommissionen  

syd@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark 

skat@skat.dk, Skattecenter Odense  

at@at.dk Arbejdstilsynet  

dcaa@slv.dk Trafikstyrelsen, Luftfartshuset  

museum@odense.dk Odense Bys Museer 

post@naturama.dk Naturama 

post@kulturarv.dk Kulturarvsstyrelsen 

 

dn@dn.dk Danmarks Naturfredningsforening 

natur@dof.dk Dansk Ornitologisk Forening 

9407@interflora.dk Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v. Lars Christiansen 

fr@friluftsraadet.dk Friluftsrådet 
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