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1 AFGØRELSE 
Forud for meddelelse af denne tilladelse har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal 

fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. 

Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, ind-

vindingen kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven  

- miljøvurderingsloven  

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

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

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) 

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

dyr og planter) og 

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

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- affalds- og råstofafgiftsloven  

- jordforureningsloven  

- olietankbekendtgørelsen  

- forvaltningsloven  

- vejloven 

Samtidige afgørelser fra andre myndigheder: 

Odense Kommune har meddelt 

 Den 9. september 2019 tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejl jf. vand-

forsyningslovens § 26 samt indvinding af vand til støvbekæmpelse jf. vandforsyningslo-

vens § 20, se bilag 6 for kopi af afgørelsen.  

 Den 11. juli 2019 overkørselstilladelse til Svendborgvej jf. vejloven (Lov om offentlige 

veje) se bilag 7 for kopi af afgørelsen.  

 

1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 
Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 300.000 m3 sand, grus og sten 

årligt på ca. 24 ha af matr.nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby. i Odense Kommune. Se oversigtskort 

herunder: 
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Oversigtskort over området. 

 

Tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tilladelsen er betinget af vilkårene, som er 

stillet i medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger. 

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

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

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilla-

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

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtræ-

delse af vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke 

har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

 

1.2 Før tilladelsen tages i brug 
Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at af-

rømme overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: 
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 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsæt-

tende virkning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvin-

ding. 

 Afsættelse af indvindingsarealet jf. vilkår 4.  

 Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af 

indvindingsarealet, se nærmere under kapitel 5. 

 Afsættelse af indvindingsarealet jf. vilkår 4.  

 Etablering af vejadgang skal udføres før der kan transporteres råstoffer fra arealet. 

 Kabler på projektarealet skal omplaceres inden de underliggende råstoffer indvindes, alter-

nativt skal der holdes respektafstand så kablerne ikke beskadiges, jf. ledningskortrids bilag 

4. 

 

Dispensationer og tilladelser uden for samordningspligten: 

 Den 11. juli 2019 overkørselstilladelse til Svendborgvej jf. vejloven (Lov om offentlige veje) 

se bilag 7 for kopi af afgørelsen.  

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

denne tilladelse, skal indhentes separat. 

 

1.3 Ejerforhold 
Ifølge tingbogen står Sine Højgaard Jørgensen som ejer af matr.nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby. 

Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen. 

 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om: 

 Tilladelse til årlig indvinding af 300.000 m3 sand, grus og sten, heraf op til halvdelen under 

grundvandsspejlet, på ca. 24 ha af matr.nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby, i Odense Kom-

mune. 

 At indvinde til 25 meter under terræn og 14 meter under grundvandsspejlet. 

 Driftstider fra 6-18 for læsning og 7-18 for produktion på hverdage og 7-12 på lørdage. 

 At anvende råstofferne til vejmaterialer og betontilslag.  

 At anvende følgende maskiner: 2 læssemaskiner, 1-2 mobile sorteranlæg, 1 suger, 1 knuser, 

1 gravemaskine, og et årligt forbrug af ca. 800 liter olie og 300.000 liter diesel. 

 At anvende 3 m3 vand i døgnet til støvbekæmpelse indvundet fra gravesø. 

 At etablere adgangen til råstofgraven ad Svendborgvej.  
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2.2 Beskrivelse 
Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på et areal der er udlagt som graveområde for sand, 

grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Der søges om at indvinde sand, grus og sten 

til vejmaterialer og betontilslag. Det ansøgte areal (projektarealet) fremgår af oversigtskort på bilag 

1. 

Terrænet ligger i kote 46-49. Terrænet falder svagt mod nordvest. Overjordsmægtigheden er for-

ventet 3-8 meter. Råstoftykkelsen varierer på arealet og når stedvist 25 meters mægtighed, heraf er 

ca. 14 meter under grundvandsspejl. Muld og overjord vil blive lagt i depoter og anvendt til etablering 

af støjvolde der skal mindske gener ved gravningen.  

Grundvandsspejlet forventes at ligge i kote 36. Den planlagte gravedybde over grundvandsspejl fal-

der således mod nordvest fra 16-13 meter.  

Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes ved Avista Oil Den-

mark som afhenter olie og Stema som henter andet affald. 

Der ligger en vindmølle inden for arealets østlige afgrænsning og en uden for og op til den østlige 

afgrænsning. Se oversigtskort for placering. Der løber en gasledning ned gennem arealet. Der skal 

holdes respektafstand til ledningen og projektarealet vil derfor blive delt op i to delområder. 

I ansøgningens efterbehandlingsplan fremgår det, at arealet skal efterbehandles til natur. Det efter-

behandlede terræn vil bestå af to lavninger hvor der ligger to eller flere søer i bunden. Dette skyldes 

den førnævnte gasledning som ikke kan flyttes. Det efterbehandlede areal vil forventeligt variere 

mellem kote 49 og kote 36. De efterbehandlede søer forventes at blive op til 14 meter dybe.  

 

 

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

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

3.1 Omfang 
1. Tilladelsen er gældende 10 år frem, hvorefter tilladelsen udløber.  

 

2. Der må årligt indvindes 300.000 m3 sand, grus og sten, heraf op til 150.000 m3 under 

grundvandsspejl.. 

 

3. Indvindingen skal ske inden for det på bilag 1 indtegnede område (herefter kaldet projekt-

arealet). Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede arealer i samme takt som 

indvindingen skrider frem. 
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4. Grænsen for det område, der må graves 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 beskadigede. Det kan f.eks. ske med betonringe. 

 

5. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. 

bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark. 

 

6. Til råstofindvinding, herunder efterfølgende behandling af materialerne, må kun anvendes 

de i ansøgningen angivne maskiner: 2 læssemaskiner, 2 mobile sorteranlæg, 1 suger, 1 

knuser, 1 gravemaskine. Afvigelser herfra kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra 

Region Syddanmark. 

 

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

gen. 

 

8. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver 

tid gældende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

3.2 Drift 
9. For at beskytte naboer mod støj er der fastsat driftstider, som er i overensstemmelse med 

Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder (vejledning nr. 5/1984).  

 

Råstofgravens driftstider er:  

a. Råstofindvinding: mandag til fredag kl. 7- kl.17, dog ikke helligdage. 

b. Udlevering og læsning kan ske i tidsrummet: mandag til fredag kl. 6- kl.17, dog ikke 

helligdage.  

c. Udlevering og læsning kan desuden ske på lørdage kl. 7 – 13 efter forudgående ad-

visering af Region Syddanmark og nærmeste naboer på aftalt medie, fx mail. 

d. I helt enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at fravige de generelle åbnings-

tider. Dette må kun ske med skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

10. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau (det vil sige støjens middelværdi over 

et længere tidsrum: Om dagen 8 timer og om natten 0,5 timer) fra indvindingsområdet i 

driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser: 

Dage Tidsrum Støjniveau* 

Mandag – fredag 
Lørdag 

07.00 – 18.00 
07.00 – 12.00 

55 dB (A) 

Mandag – fredag 
 

06.00 – 07.00 
 

40 dB (A) 

Tabel 1. Driftstider og støjgrænser. 

Det maksimale støjniveau (peak) må i alle dage i tiden fra kl.06.00 til kl. 07.00 ikke overstige 

55 dB (A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 
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11. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller bereg-

ninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af 

virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres i henhold til gæl-

dende støjvejledninger, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til 

dette af Miljøstyrelsen. 

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virk-

somheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 

12. Virksomhedens drift må ikke give anledning til andre typer støjgener, som efter råstofmyn-

dighedens vurdering er væsentlige ved omgivende beboelser. Såfremt der er væsentlige 

gener eller de vejledende støjgrænser ikke overholdes, skal der træffes foranstaltninger til 

at nedsætte støjgener (f.eks. ved at indkapsle maskindele eller montere gummisold, af-

skærme støjkilder med støjskærme eller ved at placere volde mod de nærliggende bebo-

elser), således at væsentlige gener undgås og vejledende støjgrænseværdier overholdes. 

 

13. Virksomhedens drift må ikke give anledning til gener i form af rystelser og vibrationer eller 

særlige lydmønstre inkl. impulsstøj, som efter råstofmyndighedens vurdering er væsentlige 

ved omgivende beboelser og øvrige typer opholdsrum. Råstofmyndigheden vil tage ud-

gangspunkt i gældende vejledninger og retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om 

væsentlige gener.  

 

Ved tilladelsens ikrafttrædelse gælder således følgende vejledende krav vedr. lavfrekvent 

støj og infralyd samt vibrationer (vægtet accelerationsniveau):  

 

Anvendelse Tidspunkt Lavfrekvent støj  
(A-vægtet ni-
veau:  
10 – 160 Hz) 

Infralyd  
(G-vægtet lyd-
niveau) 

Beboelsesrum, herunder i børneinsti-
tutioner og lign. 

18.00 – 07.00 20 dB 85 dB 

07.00 – 18.00 25 dB 85 dB 

Kontorer, undervisningslokaler og an-
dre støjfølsomme rum 

Alle tidspunkter 30 dB 85 dB 

Øvrige rum i virksomheder Alle tidspunkter 35 dB 90 dB 

Anvendelse Vægtet accele-
rationsniveau 
Law  

Boligområder (inkl. byzone) (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder - byzone eller landzone) 
samt jf. støjvejledningen boliger i det åbne land fra 18.00 – 07.00 
Børneinstitutioner og lignende 

75 dB 

Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder – byzone eller landzone) 
samt. Jf. støjvejledningen og boliger i det åbne land (07.00 – 18.00) 
Kontorer, undervisningslokaler og lignende 

80 dB 

Erhvervsbebyggelse 85 dB 

Tabel 2. Grænser for lavfrekvent støj. 
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14. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinder for egen regning lade udføre 

målinger og beregninger og dokumentere at de vejledende grænseværdier for lavfrekvent 

støj og/eller vibrationer er overholdte. Målinger og beregninger skal udføres af akkrediteret 

laboratorium efter de gældende/gængse målemetoder og jf. de gældende støjvejledninger. 

 

15. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal 

træffes de fornødne foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, 

materialebunker og produktionsanlæg mv. (f.eks. i form af vanding af gravefronter, lager-

bunker og vanding samt renholdelse af interne veje).  

 

16. Råstoffer og jorddepoter skal placeres til mindst mulig gene for nærliggende beboelses-

ejendomme.  

 

3.3 Adgangsforhold og afstande 
Vilkår efter råstofloven 

17. Adgang til råstofgraven skal ske via Svendborgvej. Det er ikke tilladt at anvende andre 

adgangsveje.  

 

18. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og materialer fra ad-

gangsvejen ud på offentlig vej. 

 

19. Adgangsvejen skal renholdes, for at undgå at der trækkes materialer ud på offentlig vej.    

 

20. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. Dette 

skal ske for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til råstofgraven, da dette erfarings-

mæssigt udgør en risiko for at der deponeres affald eller for dieseltyveri, hvilket udgør en 

forureningsrisiko. 

 

21. Afrømning af overjord og etableringen af støjvolde mv. skal ske i en med Region Syddan-

mark nærmere aftalt periode. Naboerne skal informeres om denne etablering mindst 7 dage 

forinden opstart. 

 

22. Der skal etableres støjvolde mod ejendommene Svendborgvej 460 og 472 for at mindske 

støjgener fra råstofgraven jf. grave og efterbehandlingsplan bilag 2 og principskitsen figur 1.  
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Figur 1.  Principskitse for etablering af en støjvold med hældning 1:1,5. 

 

23. For støjvoldene gælder: 

a. Støjvoldens fod skal placeres inden for projektarealet. 
b. Støjvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. 
c. Støjvoldene skal have en højde på ca. 4 meter. 
d. Støjvoldene skal blive liggende i hele indvindingsperioden medmindre der foreligger 
skriftlig accept fra Region Syddanmark, og skal efter indvindingens ophør fjernes.  

 

24. Råstoffer og jorddepoter skal placeres til mindst mulig gene for nærliggende beboelsesejen-

domme.  

Vilkår efter vejloven § 49, stk. 4 

25. Vilkår i overkørselstilladelsen for etablering og vedligehold skal overholdes, jf. bilag 7. 

Graveafstande og begrænsninger  

26. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt eller privatfælles vejskel. Der må 

efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på max. anlæg 1:2, jf. figur 2.  

 

Figur 2. Skråningsanlæg 
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27. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med mindre 

andet er aftalt med lodsejerne og godkendt skriftligt af Region Syddanmark. Der må efter 

de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5, jf. ovenstående figur 2. 

 

28. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 

25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.  

 

29. Hvis der graves stejlere end vilkår 26-28 skal de 3 meter fra skel tillægges 1 x gravedyb-

den, jf. figur 3. 

 

Figur 3. Figur, der viser princip for gravning stejlere end vilkår 26 – 28. 

30. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund af sand, grus og sten under forudsætning af at 

skråningsanlæg overholdes.  
 

31. Gravningen må ikke give risiko for nedskridning. 

Vilkår efter diverse ledningslove/forskrifter m.v.  

32. Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra ledningsmidte af gasledning og skrånings-
anlæg skal etableres i 1:2, se bilag 4 for ledningsplacering. 
 

33. Der skal holdes en respektafstand på 15 m fra vindmøllens fundament og skråningsanlæg 
skal etableres i 1:2, se bilag 1 for vindmøllens placering. 
 

34. Det skal være muligt at komme til gasledning og vindmølle på ethvert tidspunkt med henblik 
på sikkerhed og servicering, ved tvivl skal lednings/vindmølleejere kontaktes. 
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3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, 

vandindvinding mv. 

Vilkår efter råstofloven 

35. Muld- og evt. overjordsdepoter skal placeres inden for det ansøgte projektareal og således, 

at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 

 

36. Den, der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af olie-

spild fra maskiner og eventuelle brændstoftanke, og for at gravearbejdet ikke forårsager 

ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

37. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til gældende miljøregler. 

 

38. Hvis der påtræffes rørledninger inden for graveområdet, skal vandløbsmyndigheden straks 

orienteres og gravearbejdet standses. 

 

Tankning og spild 

39. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 

 

40. Tankning, service, reparation samt olieskift mv. på selvkørende maskiner skal foregå uden 

for det åbne indvindingsareal og på en måde så spild undgås. Alternativt skal det foregå 

på spildmåtter.   

 

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

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

undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

42. Mindre olie- og kemikaliespild skal opsamles straks. Større, akut forurening skal anmeldes 

til kommunen (ring 112).  

 

Opbevaring og oplag 

43. Tanke, beholdere og tankanlæg (med olieprodukter, benzin og lignende) skal opfylde gæl-

dende miljøregler dvs. bl.a. olietankbekendtgørelsen og skal opbevares forsvarligt uden 

for det åbne indvindingsareal i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for 

forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer.  

 

Affald og tilførsel af materialer 

44. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald for 

Odense kommune. 

 

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

i grusgraven.  
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46. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven af hensyn til miljøet  

 

47. Der må ikke tilføres fremmede råstoffer til sammenblanding med gravens råstoffer uden 

forudgående skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

Vilkår efter vandforsyningsloven 

 

48. Alle vilkår i Odense Kommunes tilladelse til indvinding af grundvand samt midlertidig grund-

vandssænkning skal overholdes, jf. bilag 6. 

 

3.5 Efterbehandling m.m. 

Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Odense Kommunes høringssvar, 

landskabets karakter og lodsejers ønsker. 

Vilkår efter råstofloven 

49. Efter endt gravning skal der efterbehandles til natur med søer og uden brug af gødning og 

pesticider efter den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, jf. bilag 2. Alle ændringer i 

efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark. 

 

50. Hvis der efterbehandles til sø(er) større end 3 ha opstår der søbeskyttelseslinje(r) på 150 

m fra søbredden. Hvis søbeskyttelseslinjen berører naboejendomme skal indvinder ind-

hente samtykke fra ejer af ejendommen(e). 

 

51. Ved etableringen af gravesøer anvendes følgende principskitse  

 

Figur 4. Principskitse for efterbehandlingen af en gravesø 

a. Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder.  

b. Langs søbredden i vandet skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 3,0 

m bred og ikke over 1,5 m dyb lavvandszone.  

c. Søbreddens længde skal gøres så lang som mulig, så den bugter sig med mange 

næs og vige. 

højeste vandstand 

Sikkerhedszone 

Lavvandszone 3 m 

Muldfri zone på minimum10 m 

Banket 3 m 
1,5 m 
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d. Der må af hensyn til søens naturværdi ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i 

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

 
52. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hen-

syn til råstofgravens drift er praktisk muligt. 

 

53. Arealerne kan anlægges med varierende og forholdsvis stejle skråningsflader, dog maksi-

malt 1:1,5. Der kan visse steder efterlades lodrette, rå skræntpartier (geologiske profiler) 

efter aftale med regionen. 

 

54. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underret-

tes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan af-

klares. 

 

55. Projektarealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning 

til råstofindvindingen opførte støjvolde, bygninger eller andet oplag, da det kan virke skæm-

mende. 

 

56. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, stk. 1 indtræder efterbehand-

lingsforpligtigelsen omgående.  

 

57. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. 

 

58. 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.  

 

59. Der må ikke gødskes eller anvendes pesticider på projektarealet.  

 

60. Der skal stilles en økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen; se nær-

mere i afsnit 5. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes 

nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikker-

heden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

 

4 GENERELLE BESTEMMELSER 
Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser: 

Tilsyn 

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

overholdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt 
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forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyn-

digheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, lade de påbudte 

foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår 

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Syddanmark vilkårene for efterbehandling på ejendom-

men.  

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. Vilkårene om efterbehandling skal efter 

reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af rå-

stoflovens § 10, stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 

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

regning for udlagt tinglysningsgebyr.  

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

vilkår med undtagelse af vilkår 58 og 59 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Arkæologi 

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

der, skal fundet straks anmeldes til Odense Bys Museer. Danefæ og danekræ tilhører staten. Da-

nefæ skal afleveres til Odense Bys Museer og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. 

Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.   

Råstofafgift 

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

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv.  

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

ejer, som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette Region Syddan-

mark. 

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

til Region Syddanmark, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man 

er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forplig-

tigelser. 

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

efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 
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Indberetning af indvunden mængde 

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

der indvindes i råstofgraven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale 

løsning, som regionen udsender årlig information om til alle indvindere. Region Syddanmark videre-

sender indberetningen til Danmarks Statistik. 

Indberetning til GEUS 

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

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

skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1. 

Tilførsel af jord 

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

jordforureningslovens § 52.  

Forsyningsledninger 

Opslag i LER har vist at Evida (tidligere Energy Fyn), TDC og NGF Nature Energy A/S har interesser 

på projektarealet, Jf. råstoflovens § 9 er ledningsejerne parter i sagen. Før gravning påbegyndes, 

har indvinder pligt til at indhente oplysninger om ledningsføringer på arealet i Ledningsejerregisteret 

(LER) og lave aftaler om respektafstande eller flytning af ledninger.  

 

 

5 SIKKERHEDSSTILLELSE 
Nymølle Stenindustrier A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. 

nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i Odense Kommune på kr. 1.875.000.  

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris for natur inkl. søer på 

125.000 kr., pr (åben) hektar. Grundlaget for beregning af sikkerhedsstillelsen er, at der skal efter-

behandles til natur og at det åbne areal er jf. den fremsendte graveplan på maksimalt 15 ha.  

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 15 ha og 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 dette års indeks for 2. kvartal (108.47).  
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Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af 

Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

Der ønskes sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra ansøgers /indvinders 

pengeinstitut. 

Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. 

 

 

6 ANSØGNINGSPROCESSEN  
Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regio-

nens bemærkninger til disse.  

Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar og regionens 

bemærkninger til disse.  

 

6.1 Myndighedshøring 
Ansøgningsmaterialet har i perioden 22. marts til den 19. april 2019 været i myndighedshøring jf. 

råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en rå-

stoftilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været 

sendt til følgende myndigheder: 

 Odense Kommune 

 Odense Bys Museer 

 Odense Vandcenter Syd   

 Højby Vandværk  

 Lindved Vandværk   

 Evida (tidligere Energy Fyn)   

 TDC   
 
Desuden til ansøger, lodsejer og Fåborg Midtfyns Kommune til orientering.  

Der indkom følgende høringssvar: 

Fra Odense Kommune  Region Syddanmarks kommentarer 
 

PLAN: Der er ingen planmæssige interes-
ser der skal varetages.  
 
VEJ: Vejafdelingen har fået overdraget je-
res sag.  Jeg formoder, at I ønsker en over-
kørsel til råstofområdet fra Svendborgvej, 
mellem Svendborgvej 460 og 470.   
 

 
 
 
Odense Kommune har efterfølgende 
meddelt en overkørselstilladelse. 
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GRUNDVAND: Området ligger i ”Område 
med Særlige Drikkevandsinteresser 
(OSD). Det ligger i indvindingsoplandet til 
Højby Vandværk, men uden for de Borings 
Nære Beskyttelses Områder (BNBO).  
 
Højby Vandværk, er bekymret over, om 
beskyttelsen for grundvandet bliver god 
nok, når der skal indvindes råstoffer oven-
over Højby Vandværks indvindingsopland. 
Højby Vandværks nærmeste boringer 
(DGU nr. 146.2050 og 146.2595), indvin-
der fra kalken i 89 mut og 101 mut.  
 
Grundet Højby Vandværks bekymringer vil 
der være mest effektivt, allerede her i op-
startsfasen, at opstille kriterier for efterbe-
handlingsplanen. Jeg vil foreslå, at der ef-
terlades gravesøer, at mulden sælges, så 
der efterlades et næringsfattigt område, 
hvor der ikke må gødes.  
 
VANDLØB: I forhold til vandløb og vand-
løbslov bemærkes følgende. 
 
Der er ikke optegnelser i drænarkivet over 
dræn inden for indvindingsområdet, så 
umiddelbart skal der ikke søges om regu-
lerings tilladelser inden gravearbejdet kan 
påbegyndes. Det kan dog ikke helt udeluk-
kes, at der er dræn eller andre rørledninger 
på arealet. Hvis der under gravearbejdet 
påtræffes rørledninger, skal vandløbsmyn-
digheden straks kontaktes med henblik på 
en afklaring af forholdene. 
 
Ca. 500 m. nord for indvindingsområdet 
ligger en rørlagt del af Højbyafløbet. Det 
skønnes ikke at råstofgravningen vil have 
negativ indvirkning på vandløbet. 
Ca. 70 m. syd for indvindingsområdet lig-
ger den øverste rørlagte del af Fraugde 
bæk (Rindebæk). Det skønnes ikke at rå-
stofgravningen vil have negativ indvirkning 
på vandløbet. Der kan dog godt være til-
slutninger til vandløbet, som kommer inde 
fra graveområdet, hvis der er tilslutninger 
skal disse afbrydes så der ikke tilføres 
Fraugde bæk vand fra gravesøen eller pro-
cesvand fra grusgraven. 
 
Jeg tænker der skal stilles følgende vilkår 
til gravetilladelsen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Kommunes forslag til grund-
vandsbeskyttende tiltag er indarbejdet i 
efterbehandlingsplanen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Kommune har efterfølgende 
meddelt tilladelse til vandindvinding og til 
grundvandssænkning. De i tilladelsen 
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1. Hvis der påtræffes rørledninger in-
den for graveområdet, skal vand-
løbsmyndigheden straks oriente-
res og gravearbejdet standses. 

2. Der må ikke føres vand ud af ind-
vindingsområdet (spildevand fra 
mandskabs faciliteter undtaget). 
Dette gælder for gravesø vand, 
procesvand og vand fra oplags-
pladser kørere veje m.v. 
 

stillede vilkår efter vandforsyningsloven 
skal overholdes.  
 
 
 
 

Fra Vores Elnet  Region Syddanmarks kommentarer 
 

Vores Elnet A/S - har et tinglyst 10 kV ka-
bel på matrikel 7b, Højby by. Dette kabel 
forsyner en vindmølle på matrikel 7b, 
Højby By og skal omlægges for ansøger 
eller lodsejers regning, inden indvinding af 
sand, grus og sten kan påbegyndes. 
 

Ansøger er i dialog med Vores Elnet med 
henblik på omlægning af kablet. Se også 
bilag 4. 
 

Odense Bys Museer Region Syddanmarks kommentarer 
 

For at afklare fortidsminders udstrækning 
og potentiale vil det være nødvendigt at fo-
retage en arkæologisk forundersøgelse, 
før anlægsarbejdet iværksættes. Forun-
dersøgelsens resultater danner grundlag 
for en vurdering af, om arealet umiddelbart 
herefter kan frigives, eller om det vil være 
nødvendigt yderligere at foretage en 
egentlig arkæologisk udgravning.  
Iværksættelsen af en arkæologisk forun-
dersøgelse vil således minimere risikoen 
for, at anlægsarbejdet senere må standses 
og udskydes efter bestemmelserne i Mu-
seumslovens §27 stk. 2.  
 

Region Syddanmark opfordrer indvinder 
til at foretage en arkæologisk forundersø-
gelse som foreslået af Odense Bys Mu-
seer. Se også bilag 5 hvor museets fulde 
udtalelse ses. 

Tabel 3. Myndighedshøringssvar og kommentarer 

Markmøde 

Ansøger, Odense Kommune samt Region Syddanmark var på besigtigelse af arealet den 26. april 

2019. Projektarealet var tilsået med hvede. Da der udbrød uvejr på besigtigelsestidspunktet var det 

alene tilkørselsvejen til arealet der blev vurderet på. 
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6.2 Miljøvurderingsloven  
Screeningsafgørelsen 

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har fore-

taget en screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven. 

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

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

miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med an-

søgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal. 

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 3. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden den 16. juli til den 19 august 

2019. Regionen har modtaget høringssvar fra to naboer i perioden. Høringssvarene udtrykker be-

kymring for støv- og støjgener samt trafikbelastning som følge af en kommende grusgrav. Desuden 

udtrykkes bekymring for faldende ejendomspriser.  

De indkomne høringssvar vedrører en generel bekymring for følgerne af at en grusgrav etableres 

på det ansøgte areal. I en råstoftilladelse vil der blive fastsat vilkår der skal tage hensyn til faktorer 

efter råstoflovens § 3. 

Efter udløb af høringsfristen har Region Syddanmark modtaget en mail fra en vindmølleejer hvis 

vindmølle er placeret på det ansøgte areal, som angiver at han ikke er gjort til part og at dette er en 

fejl. 

Regionen medgiver at vindmølleejeren er part, og derfor er screeningsafgørelsen sendt i fornyet 

høring til ovennævnte vindmølleejer, i perioden fra den 30. januar til den 27. februar 2020. 

Regionen har modtaget høringssvar fra vindmølleejer der omhandler bekymringer for: 

 øget belastning af vindmøllens mekaniske dele samt overflade som følge af 

sandfygning og støv fra grusgravens produktion. 

 Mindre indtjening som følge af ændrede luftstrømsforhold 

 Risiko for at fundamentet under vindmøllen skrider.  

Høringssvaret er kommenteret i afgørelsen. 

Høringssvaret gav anledning til tilføjelser i vvm-screeningen, men ikke anledning til at ændre på 

screeningsafgørelsen, der kan ses som bilag 3. 

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

er meddelt den 19. marts 2020 i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Klagefristen udløb 

den 16. april 2020. 
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6.3 Partshøring I  
Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1. I forbin-

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

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

Høringen er sendt til myndigheder og parter i perioden den 29. oktober 2019 til den 27. november 

2019.  

 Der er følgende myndigheder og parter i denne sag 

Navn  Adresse (matrikelnr. og ejerlav for omboende) 
 

Ansøger: Nymølle Stenindu-
strier Jakob Q Christensen 

 
Jakob.qvortrup.christensen@nymolle.dk 

Lodsejer 
Sine Jørgensen 

sssphj@dlgtele.dk 
 

Odense Kommune 
Hans Peter Birk Hansen 

hpbh@odense.dk 
 

Odense Bys Museer museum@odense.dk 

Odense Vandcenter Syd info@gmail.com 

Højby Vandværk hojby.vandvaerk@gmail.com 

Lindved vandværk lindvedvand@gmail.com 

Nature Energy ledningsinfo@natureenergy.dk 

Energinet nu Evida Ledningsinfofyn@danskgasdistribution.dk 

Sagsbehandler Evida  peran@evida.dk 

Vores Elnet A/S, Sanderumvej 16 5250 Odense SV, info@voreselnet.dk 

TDC ledningsoplysning@tdc.dk 

Diana Schlüssel og Hans Haf-
stein Sævarsson 

Svendborgvej 460, 5260 Odense S. 
Matr. nr. 6k Højby By 

Anne og Klaus Rokkjær 
 

Aulkærvænget 28, 5260 Odense S. 
Matr. nr. 6bt Højby By 

Annie og Flemming Pedersen 
 

Møllevej 10, 5260 Odense S. 
Matr. nr. 20d Højby By 

Lars Kristensen 
 

Rindebækvej 6, 5260 Odense S 
Matr. nr. 5ax Højby By 

Ida og Dennis Nielsen 
 

Svendborgvej 472, 5260 Odense S. 
Matr.nr. 6h og 6l Højby By  

Steen Mikkelsen (var ikke part i 
første vvm screeningshøring) 

Davinde Møllelaug 
davinde@davinde.dk 

Tabel 4. Myndigheder og naboer der er partshørt. 

Desuden er udkastet sendt til Fåborg Midtfyn Kommune til orientering da arealet ligger tæt på kom-

munegrænsen. 

 

Regionen modtog høringssvar fra 

 

mailto:Jakob.qvortrup.christensen@nymolle.dk
mailto:museum@odense.dk
mailto:ledningsoplysning@tdc.dk
mailto:ledningsinfo@natureenergy.dk
mailto:sssphj@dlgtele.dk
mailto:hojby.vandvaerk@gmail.com
mailto:hpbh@odense.dk
mailto:lindvedvand@gmail.com
mailto:info@gmail.com
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Ejendommens 
adresse 

Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 

Vindmølleejer og nabo-
matrikelejer, Rinde-
bækvej 6  
 
 
 

 

Udtrykker bekymringer angå-
ende påvirkning af hans vind-
mølle der er placeret lige 
udenfor projektarealet. 
 
1: På hvilken måde erstattes 
de gener som påføres vind-
møllen 
 
 
 
 
2: Til hvem kan erstatnings-
kravet gøres gældende 
 
 
 
3: Hvor høje stakke af 
grus/jord må etableres, da 
vindforholdene vil ændres 
 

 
 
 
 
 
1) Som i tilfældet med de eventuelt faldende 

ejendomspriser har regionen ikke mulighed 
for at afkræve indvinder at udbetale kom-
pensation for eventuel mistet eller mindsket 
indtjening. 
 

2) Hvis der viser sig skader på vindmøllen 
som følge af råstofindvinding er indvinder 
erstatningspligtig. Ved tvist vil det skulle af-
gøres privatretsligt. 

 
 

3) I tilladelsen stilles vilkår der har til hensigt 
at mindske støvgenerne fra råstofprodukti-
onen. Der stilles bla. vilkår om afstande, at 
interne veje skal renholdes og vandes i 
tørre perioder og skråningsanlæg af de 
etablerede skrænter. 

4)  

Naboer i ejendommen 
Svendborgvej 472  
 

Udtrykker bekymring for  
 

 Øget trafik, støj og støvgener 
som følge af råstofindvinding. 

 Faldende ejendomsværdi 
 
 

For så vidt angår trafikale forhold bemærkes, at 
der efter råstoflovens § 10, jf. § 7, som ud-
gangspunkt alene kan fastsættes vilkår om den 
interne trafik i råstofgraven. Der kan således 
ikke i forbindelse med tilladelse efter råstoflo-
ven fastsættes krav, der har til formål at regu-
lere ekstern trafik. Vejen er offentlig og sådanne 
forhold reguleres efter færdselslovgivningen. 
Regionen kan ikke tage stilling til spørgsmål ef-
ter denne lovgivning.  
Odense Kommune er myndighed på lokale 
veje, vejdirektoratet er myndighed på statslige 
veje. Vejadgang (overkørselstilladelse) er med-
delt som en særskilt tilladelse af Odense Kom-
mune. Der er blive stillet vilkår i forbindelse med 
overkørselstilladelsen, der har til hensigt at re-
gulere trafikken bedst muligt. 
 
Der vil være støv og støj i forbindelse med en 
råstofgrav. I tilladelsen er der imidlertid stillet 
vilkår om drift, støv- og støjbekæmpelse der har 
til hensigt at mindsker generne for omboende. 
  
Region Syddanmark har ingen myndighed til at 
pålægge indvinder at opkøbe nabogrunde, ek-
spropriere eller udbetale kompensation. Hvis 
det viser sig skader på huse som følge af rå-
stofindvinding er indvinder erstatningspligtig. 
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Dansk gasdistribution 
Evida 

Udtrykker bekymring for gas-
ledningen der går midt gen-
nem arealet og gør opmærk-
som på at Evida har en risiko-
zone på 2x10 m og et servitut 
bælte på 2x5m omkring gas-
ledningen, og skal til hver en 
tid kunne komme til gasled-
ningen af sikkerhedsmæssige 
årsager.  

Stålfordelingsledningen er sikret ved tinglyst 
servitut, inden for et bælte på 2 x 5m omkring 
ledningens midte (servitutbæltet). Skråningsan-
læg skal etableres med maksimal hældning på 
1:2. 
Inden ansøger starter indvinding skal forde-
lingsledningens placering påvises af Evida. 
Ansøger er i dialog med Evida 
 
 

Vindmølleejer på pro-
jektarealet Davinde 
Savværk Møllelaug I/S 

Skriver via Lexos advokater 
at han mener at have mang-
lende partsstatus. 
Udtrykker desuden bekymrin-
ger omkring ændret vindbil-
lede som følge af skrånings-
anlæg samt øget slitage på 
møllen som følge af sandfyg-
ning og at møllens værdi som 
følge af råstofindvinding vil 
falde. 
 

Regionen har vurderet, hvem der er parter i sa-
gen. Udgangspunktet er, at man skal have en 
væsentlig, individuel og retslig interesse i sa-
gens udfald for at være part.  
Regionen medgiver at vindmølleejere til møl-
lerne beliggende umiddelbart øst for projektare-
alet også bør have partsstatus.  
Regionen har derfor foretaget en fornyet scree-
ning og screeningsafgørelse af projektet og ef-
terfølgende revideret i udkastet til tilladelsen. 
Udkastet til tilladelse er derfor også sendt i en 
fornyet partshøring. 
Region Syddanmark har ingen myndighed til at 
pålægge indvinder at opkøbe vindmøllen eller 
udbetale kompensation. Hvis der viser sig ska-
der på ejendom som følge af råstofindvinding er 
indvinder erstatningspligtig. Det vil i så fald 
være et privat retsligt søgsmål der skal afgøre 
en eventuel tvist 

Odense Kommune 
vedr. efterbehandling 
(§ 10a) 

Har ingen kommentarer ift. 
Grundvand / vandindvin-
ding/miljøforhold/efterbe-
handling.. 

 

Fåborg Midtfyn Kom-
mune 

Bemærker at Vindinge Å 
med forekomst af en række 
sjældne og beskyttelseskræ-
vende arter ligger ca. 1200 
meter syd for den ønskede 
råstofindvinding. 
Den ønskede indvinding un-
der grundvandsspejl vil ved 
en jævn indvinding svare til 
ca. 9 % af minimumsmeri-
dian vandføringen i Vindinge 
Å det pågældende sted. Den 
ønskede råstofgravning vur-
deres dog hovedsageligt at 
ligge i oplandet til Allerup 
bæk i Odense Kommune 
hvorfor en påvirkning af Vin-
dinge Å i Faaborg-Midtfyn 
Kommune må antages at 
være begrænset. 
 

Odense Kommune har meddelt tilladelse til at 
indvinde op til 150.000 m3 råstof under grund-
vandsspejl årligt. 

Tabel 5. Parthøringssvar og bemærkninger. 
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Partshøring II   

Den reviderede VVM screening og VVM screeningsafgørelse har efterfølgende ført til justeringer af 

tilladelsen. For at sikre at alle parter er partshørt sendes udkastet til tilladelsen i fornyet partshøring 

til alle parter. 

Høringen er sendt til myndigheder og parter i perioden den 8. april til den 12. maj 2020.  

Regionen modtog høringssvar fra beboerne af ejendommen Svendborgvej 472, høringssvaret er 

forkortet. 

Svendborgvej  472 Regionens bemærkninger 

 
 Trafik & Støj, gener  
Beboerne udtrykker bekymring for støv og støj fra 
grusgraven, særligt i forbindelse med kørslen til og 
fra grusgrav.  
Dagligt vil 120-160 tomme som tonstunge læssede 
lastbiler ledes direkte forbi vores ejendom!! Tilsam-
men med den i forvejen belastede trafik på stræknin-
gen, herunder trafik af høj hastighed, minimum 80 
km/t.  
Forhold som vej/banebro, der snor sig med 
smalle/dårlige forhold, er i forvejen med til at skabe 
ringe oversigtsforhold der kan medføre farlige uøn-
skede situationer. Det er simpelthen uansvarligt.  
Dertil skal det nævnes at der er lagt op til, til tider, at 
være ventende/holdende lastbiler langs Svendborg-
vej, hvilket yderligere skaber forringede oversigtsfor-
hold.  
 
Støj er ligeledes et tilfælde, da vejens underlag og 
beskaffenhed danner en udformning som en tragt 
mod Svendborgvej og derfor “trækker” lyden med sig 
til forstærkning og opleves voldsom.  
Da ejendommen ligger meget tæt på Svendborgvej 
giver det rystelser der tydeligt mærkes i vores kroppe 
og ved ophold på vores grund, inden- som udendørs. 
Vi er bange for om ejendommen vil danne revner, 
opleve ødelæggelser eller lignende beskadigelse 
grundet den øgede tunge trafik og arbejde i/omkring 
grusgrav. 
I vores hverdag krydser både vi og vores børn dag-
ligt vejen i flere situationer.  
- Derfor anmoder vi stærkt om, at der etableres til- 
og frakørsel, naturligvis, via lodsejers jord (Matrikel 
nr. 6B / Etape4 (Sydøstlige hjørne) mod industriom-
rådet ved Lundsmarken, Årslev. Det vil bl.a. betyde 
til- og frakørsel via industriområde, uden umiddel-
bare gener for beboelse, samt bedre trafiksikkerhed 
grundet lavere hastighed og bedre oversigtsforhold. 
Der er for nyligt efterarbejdet. Der er rundkørsel. Af-
stand og forhold i forbindelse med tilkobling til mo-
torvejsnettet eller andre veje vil være uændret.  

 
Odense Kommune er myndighed for vej og trafik. 
Myndigheden har meddelt overkørselstilladelse den 
2. juli 2019.   
 
Beboerne har udtrykt deres bekymring direkte til 
vejmyndigheden i Odense Kommune og fået svar di-
rekte den 29. april og den 15. maj 2020. 
 
Den 29. april skriver vejmyndigheden  
” Det pågældende området er udpeget til indven-
ding af råstof af Region Syddanmark. Det betyder, 
at Odense Kommune og Fyns Politi 
ikke kan forhindre kørslen til og fra grusgravene, 
men vi kan forsøge at placere den tunge trafik på 
de større og mest egnede veje. 
Der er derfor givet tilladelsen til overkørslen mod 
Svendborgvej i samarbejde med Fyns Politi den 7. 
november 2019 med betingelse om 
forbud mod venstresving til grunden (og mulighed 
for forbud mod højresving fra grunden). 
Tilladelsen til adgang mod Svendborgvej er også 
vurderet ud fra, at udgraveområdet ikke har skel 
mod andre veje end Svendborgvej. 
Desværre vil denne erhvervskørsel altid være til 
stor gene for jer og de beboere, der bor langs de 
veje, som bruges til denne trafik. Og 
trafikmængden til og fra grusgravområderne vil vari-
ere i forhold til efterspørgslen for råstof fra grusgra-
vene, indtil grusgravene er tømte.” 
 
Igen den 15. maj svarer vejafdelingen på beboer-
nes henvendelse: 
” Med henvisning til mit svar af den 29. april har jeg 
svaret, at tilladelsen til adgang mod Svendborgvej 
er vurderet ud fra, at udgraveområdet ikke har skel 
mod andre veje end Svendborgvej. 
Trafik og Mobilitet har derfor sammen med Fyns 
Politi givet tilladelse til adgang til Svendborgvej ud 
fra den vedlagte graveplan fra 



 

24 
 

 
Helt konkret i Bilag 5 nævnes, at Kommunen har gi-
vet overkørselstilladelse på baggrund af et foto i en 
e-mail.  
Det giver i vores optik en bekymring om et mangel-
fuldt billede af den faktiske trafiksituation på Svend-
borgvej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der lægges i udkastet op til, at der kan være aktivitet 
i og omkring grusgraven i op til 12 timer i døgnet i 
hverdagen, samt yderligere aktivitet lørdage. Det er 
et uacceptabelt langt tidsrum, da dette vil påvirke vo-
res livskvalitet betragteligt. Det er bevist via forsk-
ning, at støj påvirker krop og sind negativt. Det er et 
forhold, vi ikke kan undervurdere, også i hensynet til 
vores børn.  
 
 
Beplantning langs Svendborgvej (sydvestlige hjørne 
ved etape 5 ca. 100 meter) samt linde allé ved bebo-
else/skel er utrolig vigtigt og en del af det nuværende 
værn mod trafik, støj, lys, lyd, vind. Dette forbliver 
uændret. jf. graveafstande og begrænsninger.  
 

ansøgningen. Planen viser, at området ikke har an-
dre muligheder for vejtilslutning til en kommunevej 
end Svendborgvej. 
 Vedrørende placering af råstofudvinding skal du 
tage fat i Region Syddanmark, som har lavet VVM 
og foretaget offentlig høring. 
Trafik og Mobilitet kan som vejmyndighed kun for-
holde sig til trafiksikkerhed og fremkommelighed på 
kommunens veje. Med udgangspunkt 
i disse forhold skal vi finde den bedste løsning for 
vejtilslutning ud fra de givne forhold i ansøgningen, 
og med henvisning til mit svar af den 
29. april forsøger vi altid at placere den tunge trafik 
på de større og mest egnede veje – og i dette til-
fælde er det Svendborgvej. Vi har stillet 
krav om venstresvingsforbud mod grunden med be-
grundelse i trafiksikkerhed. 
Trafikken til og fra denne type for virksomhed vil er-
faringsmæssigt altid give gene for beboere langs de 
veje, som bruges – og det er ikke kun 
den vej, hvor adgangen til virksomheden ligger. 
 
 
Regionen har vurderet drift tiderne. Åbningstiderne 
for grusgraven er reduceret til hverdage kl 17 og lør-
dagen er ændret til udlevering og læsning mellem 7 
og 13 efter forudgående advisering af nabo og re-
gion på aftalt medie, fx mail. Se vilkår 9. 
I tilladelsen stilles vilkår om drift og støj. Ansøger 
skal overholde vejledende støjkrav. 
 
 
Det er korrekt at den omtalte beplantning ikke vil 
blive berørt af projektet. 
 
 

Støv  
Vi er meget bekymrede for støvgener i forbindelse 
med en grusgrav, da vores placering i forhold til 
grusgraven oftest er i vindretningen.  

 Ifb. Støvdæmpende foranstaltninger kræves det 
vurderet at foranstaltninger bør være klar til brug 
og ikke først skal etableres. Samt alle lastbiler, 
der kører med materialer til/fra grusgrav – skal 
dækkes af, så ladet er helt lukket til. 

 Ydermere vil en direkte konsekvens være at 
igangværende planer om udskiftning af vinduer 
og renovering af facade være nødvendige at 

 
Reglerne for indvinding af råstoffer har blandt andet 
til formål at sikre, at indvindingen ikke medfører uac-
ceptable gener for naboer. Blandt andet af den grund 
kræves der en tilladelse fra regionen ved etablering 
af en grusgrav. Af råstoflovens § 10 fremgår, at når 
der gives tilladelse til råstofindvinding efter råstoflo-
ven, skal der stilles en række vilkår vedrørende drif-
ten med henblik på at begrænse de miljømæssige 
gener for naboerne. Det vil typisk være vilkår, som 
omhandler støj og støv. Regionerne skal føre tilsyn 
med, at de vilkår, som regulerer påvirkningen fra 
grusgraven, bliver overholdt. 
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sætte i bero. Udskiftning og renovering er nød-
vendigt for ejendommen. Det stiller os i en situ-
ation, hvorfor vi ikke er enige i vurderingen, jvf. 
“skema til brug ved screening af projekter på bi-
lag 2” 

Det er regionens vurdering at de stillede vilkår til fo-
rebyggelse af støv- og støjgener er tilstrækkelige. 

Ejendom  
En etablering af, og en aktiv grusgrav, vil have di-
rekte indvirkning på vores ejendoms værdi og stille 
ejer(e) af ejendommen væsentligt forringet.  
Det kan ikke accepteres at en beslutning om grus-
grav kan træffes til andres begunstigelse, uden no-
gen form for kompensation samt økonomisk sikker-
hed for berørte beboere.  
Vi frygter at en godkendelse af ansøgningen vil med-
føre en situation, hvor vi vil være stavnsbundne, som 
minimum i den periode arbejdet pågår. Skulle vi 
være nødt til at afhænde os ejendommen i perioden, 
mod forventning dog, så må der være noget sikker-
hed for os, nutidigt, da ejendommens værdi må an-
tages at blive direkte påvirket efterfølgende af en 
grusgrav som nabo.  

 Kompensation og økonomisk sikkerhed må 
kunne forventes at være et direkte krav i så-
danne situationer, hvor Region og Kom-
mune støtter op om berørte samt tilsikrer ret-
tigheder varetages i berørtes interesse.  

Vi føler ikke, at der bliver taget tilstrækkeligt hensyn 
til os i dette udkast.  
Vi mener bl.a. ikke, at man kan fralægge sig hensy-
net til vores hverdag.  
Vi henstiller til at de menneskelige hensyn vægtes 
højest i alle overvejelser og afgørelser. 

Region Syddanmark har i 2019 stillet spørgsmålet 
om muligheden for at yde kompensation til husejere, 
hvis bolig bliver påvirket af råstofindvinding til Miljø-
ministeriet. Ministeren svarede bla: 
” Det er udgangspunktet, at der normalt ikke er er-
statningsansvar på grund af de miljømæssige på-
virkninger fra en virksomhed, når den overholder de 
vilkår, der er fastsat i den tilladelse, myndighederne 
har givet.  
Det kan dog udløse erstatning, hvis det vurderes, at 
den naboretlige tålegrænse er overskredet. Det er 
domstolene, der tager stilling til, om de gener en 
grundejer oplever i en konkret sammenhæng, over-
stiger grænsen for, hvad der må tåles som led i den 
almindelige samfundsudvikling. Nogle gener eller 
formuetab må således tåles af naboen, og kun hvis 
denne ”tålegrænse” overskrides, kan der med den 
gældende retstilstand blive tale om erstatningsan-
svar.” 
 
Regionen har desuden fremsendt det fulde minister-
svar til beboerne. 

Tabel 6. Parthøringssvar II med regionens bemærkninger. 

 

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

7.1 Lovgrundlag  
En råstoftilladelse skal jf. råstoflovens § 10 indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbe-

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

grundvandet og jorden.  

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

muligt i forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 

kan regionsrådet fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.  
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7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 
Habitatbekendtgørelsen 

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

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

kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvens-

vurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen 

for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyt-

telsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 

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

ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, 

der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

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

Det nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde 98 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og 

Lindved Å, omfattende 303 ha og beliggende ca. 3,5 km nord for projektarealet. 

Odense Å er et forholdsvis rent vandløb der er levested for den sjældne tykskallede malermusling, 

havlampret, bæklampret, pigsmerling og odder. Desuden er der mange forekomster af artsrige kil-

devæld og rigkær i området. Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 

2000-område.  

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

at forårsage en påvirkning af området. 

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

projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en nær-

mere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området. 

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

Projektarealets nuværende arealanvendelse er landbrugsareal med opdyrkede marker. Intensivt op-

dyrkede arealer er som hovedregel ikke yngle- eller rastepladser for arter der er omfattet af EU’s 

naturbeskyttelsesdirektiver (Bilag IV-arter). 

 Regionen har beset arealet der er en åben og flad mark sået til med korn. Der er ikke inden for 

graveområdet ved besigtigelse på arealerne, ved høring af Odense Kommune eller i Naturdatabasen 

konstateret forekomster af dyre- eller plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Regionen vurderer derfor, at projektet ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plantearter 

omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:  

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

planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge 

eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte 
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vil endvidere efter Region Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge 

plantearter, som er optaget i bilaget. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen 

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for graveområde Tarup-Davinde. Der er i Råstofplan 

2016 ingen konkrete forudsætninger for dette projektareal i udlægget af graveområdet. 

Regionen vurderer, at indvindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med råstofplanen, 

og derfor vurderes det ansøgte projekt at være i overensstemmelse med råstofplanens retningslinjer 

og forudsætninger for området.  

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

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

rådet ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold 

Det ansøgte areal ligger inden for Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor 

indvindingsoplande til Højby Vandværk samt Lindved Kildeplads. Grundvandets strømningsretning 

er mod nordnordvest. Afstanden til nærmeste almene vandindvindingsboring (Højby Vandværk) er 

ca. 1.300 meter. Nærmeste ikke-almene vandindvindingsboring er beliggende ca. 625 meter mod 

sydvest.  

Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding kun en begrænset risiko for forurening af grundvandet. Re-

gion Syddanmark stiller vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt hånd-

tering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal. Re-

gionen har desuden meddelt tilladelsen til råstofindvinding på baggrund af en række vilkår til sikring 

af grundvandet efter at indvindingen er afsluttet og arealet er efterbehandlet.  

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

jf. § 52 i jordforureningsloven. 

Vilkår 59 om pesticider og gødskning er stillet jf. retningslinjerne i råstofplanen og tinglyses på ejen-

dommen, og Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår over-

holdes, ikke vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab 

§ 3-områder: 

Det ansøgte areal anvendes i dag som jordbrugsareal uden egentlig naturværdi.  
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Der søges om at indvinde op til halvdelen at ansøgt mængde råstoffer, det vil sige op til 150.000 m3 

under grundvandsspejl. I forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der fore-

komme en påvirkning af grundvandsstanden både på projektarealet og i det berørte grundvandsma-

gasin (øvre). Selvom udsvingene erfaringsmæssigt er betydelig mindre end årstidsvariationerne for 

grundvandsspejlet kan påvirkningen af grundvandsmagasinet potentielt påvirke grundvandsbetin-

gede naturtyper og vandindvindinger.  

På projektarealet ses ingen § 3 beskyttede naturtyper og der findes ingen registrerede § 3 beskyt-

tede naturtyper, herunder grundvandsbetingede naturtyper. Nærmeste område omfattet af naturbe-

skyttelsesloven er en sø beliggende ca. 600 meter sydøst for projektarealet. Da der ikke findes 

grundvandsbetingede naturtyper på eller op til det ansøgte areal vil mindre udsving i grundvands-

spejlet ikke få miljømæssig indvirkning på fredede naturtyper. 

Regionen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i 

forhold til naturbeskyttelse.  

Jf. Landskabskarakterkortlægning i Odense Kommune, er det ansøgte areal beliggende inden for 

Allerup Moræneflade. Det er beskrevet som et landbrugslandskab i middel skala og med transparent 

til åben, enkel karakter præget af dyrkningsflader, spredt bevoksede diger, sparsom bevoksning, 

landsbyer og bebyggelse langs vejene. Den sydøstlige del af området er præget af råstofindvinding 

både indenfor og uden for kommunegrænsen. Dele af området er afviklet og fremstår som store 

søområder omgivet af lysåben natur og mindre bevoksninger med forskellige rekreative anvendel-

sesmuligheder, mens andre dele af området er aktivt indvindingsområde. 

Såvel den aktive råstofindvinding som efterbehandlingen af det ansøgte areal vil ikke være forskellig 

fra det som allerede er beskrevet fra den sydøstlige del af Allerup Moræneflade.   

Regionen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i 

forhold til landskab. 

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

 

Støj: 

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

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

styrelsens støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår.  

Området omkring det ansøgte areal er præget af landområde med en blanding af landbrug og private 

beboelse. Området skal derfor karakteriseres som områdetype 3 (Blandet bolig og erhverv).   

Ansøger har indsendt en maskinliste hvori det ansøgte maskinel beskrives. Det vurderes, at Miljø-

styrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om aktiviteter og støj-

dæmpning bortset fra i kortere perioder igennem anlægsfasen, hvorfor der særskilt er stillet vilkår 

om dette. Det vurderes, at der ikke er behov for at begrænse tidsrum eller sætte højere grænsevær-

dier. 
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Støv: 

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at de stillede vilkår 

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

boer omkring det ansøgte graveområde. Samtidigt kan virksomhedens drift opretholdes inden for 

projektarealet uden væsentligt bebyrdende tiltag. 

Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil ske fra Svendborgvej. Det er Odense Kommune, der som vejmyndig-

hed vurderer de trafikale forhold fra ejendommene til overkørslen. Odense Kommune har, efter sam-

råd med politiet meddelt en tilladelse til overkørsel. Adgangsvejen placeres midt mellem de to ejen-

domme der er beliggende på Svendborgvej på hver side af projektarealet. Det resulterer i en afstand 

på ca. 250 m. Der stilles vilkår om tilkørselsvejens beskaffenhed.  

Odense Kommune har fået godkendelse fra politiet til en overkørselstilladelse med venstresvings-

forbud på Svendborgvej fra nord ved indkørsel til grusgraven, samt et højresvingsforbud ved udkør-

sel fra grusgraven for at undgå tung trafik gennem Højby. Odense Kommune har efterfølgende med-

delt overkørselstilladelse. Tilladelsen er vedlagt som bilag 7.  

Ansøger vil etablere vejadgangen i overensstemmelse med overkørselstilladelsen inkl. højresvings-

forbuddet ved udkørsel fra grusgraven.  

I miljøscreeningen vurderes det, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give væsentlige gener for 

nærmeste omboende. 

Øvrige forhold: 

Der løber en naturgasledning i nord syd gående retning der deler arealet midt over i en øst 

og en vest del. Ledningen kan ikke flyttes. I deklaration af 15. april 1985 fremgår det at der 

er tinglyst et 5 meter bredt bælte på hver side af gasledningens midte hvor der ikke må 

graves, refereres til som servitutbælte. Skråningshældning på 1:2 opfattes som en stabil 

skråning. Der er stillet vilkår om at ansøger skal overholde servitutbælte og skråningsvilkår.  

Evida gør desuden opmærksom på at de har en risikozone på 2 x 10 m omkring gasledningen der 

skal sikre at Evida kan tilgå ledningen af sikkerhedsmæssige årsager. Risikozonen skal også sikre 

adgang til eventuel servicering. Ansøger er i dialog med Evida omkring sikring af gasledningen.  

Der er desuden et elkabel der forsyner de to vindmøller placeret øst for projektarealet. Elkablet skal 

flyttes inden der kan ske indvinding under kablet. Ansøger er i dialog med elselskabet om omplace-

ring af kablet. 

Der er placeret en vindmølle ca. midt for og inden for projektarealets østlige afgrænsning på lejet 

areal. Der er også placeret en vindmølle op til, men uden for projektarealet. Vindmøller betragtes på 

lige fod med en højspændingsmast. Stabiliteten for vindmøllerne er helt essentiel og der stilles derfor 

vilkår om afstand til møllerne samt skråningsanlæg. Afstandskravet skal, foruden sikring af stabilite-

ten, sikre at der til enhver tid er adgang til vindmøllerne, således at vindmøllerne kan serviceres og 

repareres ved behov. Det er regionens vurdering at stabilitet og adgang sikres ved at skille vilkår om 
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at der skal holdes en respektafstand på 15 m fra vindmøllens fundament og etableres skråningsan-

læg på 1:2. 

Region Syddanmark har indarbejdet kravet om respektafstande i vilkår 32 og 33.  

 

Vilkår 28: Af stabilitetshensyn sættes normalt et vilkår om en respektafstand på 25 meter til grund-

murede bygninger. I det konkrete tilfælde er der ikke noget, der tilsiger at denne afstand skal ændres.  

Kulturarv og andre beskyttelser 

Odense Bys Museer har oplyst at nærområdet er rigt på især gravhøje. Der er registreret en over-

pløjet gravhøj i den nordvestlige del af det ansøgte areal. Umiddelbart nord for det ansøgte areal er 

der registreret rester af en langdysse fra bondestenalderen.  

Jf. museumslovens § 27 stk. 2 skal arbejdet standses hvis der under jordarbejde findes spor af 

fortidsminder i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks herefter anmeldes til 

nærmeste museum.  

Regionen vurderer, at ovennævnte og råstoftilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at fredninger, 

fortidsminder og beskyttelseslinjer ikke påvirkes. 

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

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

muligt, og at det åbne gravefelts påvirkning af fx den landskabelige oplevelse under indvindingen 

begrænses mest muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse 

af ressourcen. 

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

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

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

Grave- og efterbehandlingsplanen er vedlagt som bilag 2. Af planerne fremgår det, at der skal graves 

såvel øst som vest for gasledningen. Arealet bliver derfor delt op i to delområder. Da der skal graves 

såvel over som under grundvandsspejl og da arealet er opdelt i to delområder, er det nødvendigt at 

have op til 15 ha. åbent areal. Den forholdsvis store mængde overjord vil løbende blive anvendt til 

efterbehandling af færdiggravede etaper. 

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Odense Kommune, der efter første partshøring 

ikke har yderligere bemærkninger til efterbehandlingsplanen.   

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

at efterbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene 

er stillet jf. lovens § 10, stk. 1. 
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Vilkår 58 om gennemgravning af skel:  

Dette vilkår er stillet for at sikre, at hele forekomsten udnyttes, og at der ikke efterlades en vold 

mellem ejendommene, idet dette vil være en markant, landskabelig forandring. Vilkåret tinglyses på 

ejendommene. 

Regionens samlede vurdering  

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

i tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for menne-

sker, natur og omgivelserne. Regionen vurderer desuden, at indvindingen ikke er i strid med de 

planmæssige interesser, der gælder for området. 

På den baggrund vurderer Region Syddanmark, at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig 

råstofindvinding. 
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8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

8.1 Klagevejledning 

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

gørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-

resse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel 

væsentlig interesse i afgørelsen.  

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

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

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

er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

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

Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort 

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 16. juni 2020 

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer 

andet.  

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder 

fra offentliggørelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/
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8.2 Underretning om afgørelsen 

Parter og myndigheder som listet i tabel 4. 

 

Desuden er nedenfor nævnte myndigheder og foreninger orienteret særskilt om afgørelsen. 

Andre myndigheder 

Slots- og Kulturstyrelsen; post@slks.dk 
SKAT; myndighed@skat.dk 
Naturstyrelsen; nst@nst.dk 
Naturstyrelsen Lokal enhed; fyn@nst.dk 
Miljøstyrelsen; mst@mst.dk 
Miljøstyrelsens lokale enhed; fyn@mst.dk 

Foreninger 
Dansk Botanisk Forening; formand@botaniskforening.dk 
Dansk Botanisk Forening lokalafd.; fynskredsen@botaniskforening.dk 
Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening lokalafd.; nordfyn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening; natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening lokalafd.; kalckar@webspeed.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds: fynnord@friluftsraadet.dk 
Danmarks sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
  

mailto:natur@dof.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:fyn@nst.dk
mailto:fyn@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:fynnord@friluftsraadet.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk
mailto:kalckar@webspeed.dk
mailto:myndighed@skat.dk
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9 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort I, II og III 

2. Grave- og efterbehandlingsplan 

3. Screeningsafgørelse II inkl. VVM-skema  

4. Kortrids med ledningsinteresser. 

5. Udtalelse fra museet 

6. Vandindvindingstilladelse 

7. Overkørselstilladelse 
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Bilag 1. Oversigtskort I 
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Oversigtskort II  

 

 

Adgangsvej placeres hvor 

oversigtsforhold er opti-

male. Odense Kommune 

har meddelt overkørsels-

tilladelse, se bilag 7. 

Vindmøller



Ansøgt areal
Højby

21. januar 2020

Signaturforklaring

Tinglyst areal omkring gasledning

Matrikel. m. matr. nr.

Areal

Areal mod vindmølle

sah6yn
Maskinskrevet tekst
Oversigtskort III



 
Sdr. Nærå – Vest, Graveplan 
 
Indvindingen vil blive delt ind i 2 delområder – vest og øst, da arealet gennemskæres af en gasledning.  
 
Indledningsvist etableres udkørsel til Svendborgvej i overensstemmelse med tilladelse til vejadgang. 
 
Herefter etableres pladsen umiddelbart indenfor udkørslen, der afrømmes overjord samt indvindes 
råstoffer over grundvandsspejl på etape 1. Muld og overjord placeres langs grænsen til arealet og 
fungerer som støjvolde.  
 
Der bliver anvendt mobile tørsorteringsanlæg. Disse vil blive flyttet mellem etape 1-5 som 
indvindingen skrider frem på de enkelte etaper. Over grundvandsspejl anvendes læssemaskine til 
indvinding fra bund af graveprofil. Under grundvandsspejl vil der blive anvendt suger.  
 
I forbindelse med påbegyndelse af etape 2 etableres en overgang over gasledningen. Overgangen 
etableres med en gruspude til sikring af gasledningen.  
 
Indvindingen på etape 2-5 vil indledningsvist foregå over grundvandsspejl. Først når der er plads på de 
enkelte etaper påbegyndes indvinding under grundvandsspejl.  
 
Efter endt indvinding under grundvandsspejl på etape 3, 4 og 5 foretages den endelige efterbehandling 
af disse etaper. Herefter foretages indvinding af under grundvandsspejl samt efterbehandling af etape 2 
og indvinding under grundvandsspejl på etape 1 og efterbehandling af etape 1.  
 
For at håndtere den større mængde overjord, anvendes en stor del af overjorden fra etape 1 og 2 til at 
etablere støjvolde omkring etape 1, 2 og 5. Disse volde er af støjmæssige hensyn nødvendige at have 
liggende i hele graveperioden. I den nordlige del af etape 3 er det desuden muligt at lægge en større 
mængde overjord. Det samme er gældende på den sydlige del af etape 4. Når etape 4 er gravet færdig 
flyttes overjord fra etape 5 til etape 4. Volde omkring etape 5 vil derfor i stort omfang komme til at 
bestå fra jord som afrømmes fra etape 1. Disse volde anvendes til at efterbehandle etape 5. Den 
afrømmede overjord vil blive placeret såvel over som under grundvandsspejl.   
 
 
 
 
 

Hovedgaden 539 
DK-2640 Hedehusene 
Telefon +45 4656 0900 
Telefax +45 4656 0979 
 
 

15. oktober 2019 

sah6yn
Tekstboks
Bilag 2. Grave- og efterbehandlingsplan



Graveplan
Højby

Rev. 2. oktober 2019

Signaturforklaring

Tinglyst areal omkring gasledning

Ansøgt areal

Matrikel. m. matr. nr.

Overgang over gasledning

Graveretning under grundvandsspejl

Graveretning over grundvandsspejl

Bygninger og container

Ud- og indkørsel

Etapeinddeling Volde



 

Sdr. Nærå – Vest, Efterbehandlingsplan 

 

Arealet vil efter endt indvinding overordnet fremstå som 2 lavninger i terrænet.  

 

Da arealet gennemskæres af en gasledning, vil arealet gennemskæres af en i toppen 10 meter bred 

vold.  

 

Periferiskråninger etableres i varierende hældning fra 1:1 til 1:5, således at kurverne får et naturligt 

forløb. Kurverne i efterbehandlingsplanen er vejledende. I bunden af lavningerne vil der være søer. I 

disse søer etableres en lavvandszone.  

 

Flader vil blive efterbehandlet til natur. 

 

 

 

 

 

Hovedgaden 539 
DK-2640 Hedehusene 
Telefon +45 4656 0900 
Telefax +45 4656 0979 
 
 

22. februar 2019 
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Efterbehandlingsplan
Højby

Rev 2. oktober 2019

Ansøgt areal

Matrikel. m. matr. nr.

Eksempel på søflade

Signaturforklaring
Vejledende kurve

Efterbehandlingsflade, natur
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Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 
 
CVR-NR: 48885411 
 

Miljø og Råstoffer 
Kontaktperson: Gitte Gro 
E-mail: gitte.gro@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 76631940 
Mobil tlf.: 29201940 
Den 19. marts 2020 
Journalnr.: 19/11086 

 
 
 

Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig 

råstofindvinding på matr.nr. nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i 

Odense Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 
 
Det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 2a. Region Syddanmark har derfor 
gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. § 21. Screeningen er gennemført med 
henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. 
 
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i Odense 
Kommune. 
 
 

Begrundelse for afgørelsen 

1. Anlæggets karakteristika 
2. Anlæggets placering 
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 
4. Konklusion 

 

Ad. 1 Anlæggets karakteristika 

Nymølle Stenindustrier A/S søger om tilladelse til at indvinde sand, grus og sten på 24 ha af 

matriklerne 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i Odense Kommune, herefter kaldet projektarealet.  

 

Der søges om årlig indvinding af 300.000 m3 sand, grus og sten heraf op til halvdelen under 

grundvandsspejl. Der ansøges om, at grave til ressourcens bund og maksimalt ca. 25 meter under 

terræn, (kote 22 DNN). Der planlægges at anvende 2 læssemaskiner, 1-2 mobile sorteranlæg, 1 

suger, 1 stenknuser og 1 gravemaskine til arbejdet.  

Råstofressourcen er veldokumenteret, jf. Råstofkortlægning Fase 2. Sand, grus og sten. Årslev 

Fyns Amt 1993, råstofferne kan anvendes til vej- og bundsikringsmaterialer.  

sah6yn
Maskinskrevet tekst
Bilag 3. 
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 Screeningsafgørelse inkl VVM-skema
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Af kumulative forhold kan nævnes to råstofgrave beliggende hhv. 700 m og 2,5 km øst for 

projektarealet og derudover er der adskillige efterbehandlede grusgrave indenfor en radius på 5 

km. Ved projektarealets østlige grænse, er der placeret to vindmøller. Den nordlige vindmølle er 

placeret på det ansøgte areal på jord lejet af samme lodsejer som ejer projektarealet. Den sydlige 

vindmølle står umiddelbart uden for projektarealet og her er vindmølleejer også ejer af arealet, som 

møllen står på, se oversigtskort II.  

 

Ad. 2. Anlæggets placering 

Projektarealet er beliggende i landzone i et åbent landbrugslandskab uden store landskabelige 

værdier. og projektarealet samt naboarealer dyrkes som konventionelt landbrug. Projektet vil 

kræve en ændring af den eksisterende arealanvendelse idet jorden ikke vil kunne dyrkes i 

perioden hvor der indvindes råstoffer. Området vil løbende blive efterbehandlet til natur med søer 

og arealet vil efterfølgende blive taget ud af landbrugsdrift. 

 

I gravetilladelsen vil der blive stillet krav om at så længe de to vindmøllerne består, hhv på og op til 

projektarealet, skal ansøger holde en graveafstand til møllerne på 15 m og sikre at 

skråningshældninger maksimalt etableres med anlæg1:2. Dette for at sikre møllernes stabilitet og 

for at sikre adgang til at servicere møllerne. Hvis møllen på projektarealet fjernes, kan de 

underliggende råstoffer udnyttes. 

 

Projektarealet gennemskæres af en gasledning der løber nord syd, ca. midt på projektarealet, 

desuden har TDC ledninger på arealet. Der skal træffes aftaler med Nature Energy samt TDC om 

eventuelle respektafstande og/eller omplacering af kabler. 

 

Der er ingen landskabsudpegning, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer eller vedtagne 

lokalplaner inden for eller op til projektarealet. En km øst for projektarealet er der en vedtaget 

lokalplan for Tarup-Davinde der omhandler hvad området skal bruges til efter endt grusgravning. 

Det ansøgte projekt vil ikke være i strid med lokalplanen. 

 

Projektarealet er beliggende i OSD, delvist i NFI og i indvindingsopland til Lindved og Højby 

vandværker. Der findes ikke grundvandsbetingede naturtyper på eller op til det ansøgte areal, og 

ingen private drikkevands- eller markvandingsboringer i en radius af 300 m 

Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet fjernes der ikke grundvand fra magasinet, men der 

flyttes grundvand fra magasinet til gravesøen. Da grundvandet vil udfylde den plads, som råstoffet 

optog før opgravning er der altså tale om, at vand flyttes fra et nærområde omkring råstofgraven 

ind i selve råstofgraven. Dette vil medføre en påvirkning af grundvandsstanden både på 

projektarealet og i det berørte grundvandsmagasin (øvre). Erfaringsmæssigt er påvirkningen dog 

langt mindre end årstidsvariationer.  

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at udgøre en hindring for fremtidig 

anvendelse af områdets grundvand eller en påvirkning af sårbare vådområder 

 

Projektarealet er beliggende inden for udlagte graveområder i Råstofplan 2016. 
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Ad 3. Art og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

Projektet etableres på 24 ha landbrugsjord i landzone. Den aktuelle miljøpåvirkning fra selve 

råstofindvindingen vil være meget lokal, og der forventes kun en begrænset påvirkning uden for 

indvindingsområdet. 

Der er tre ejendomme beliggende op til projektarealet: Lodsejers samt Svendborgvej 460 og 472. 

Det vil primært være støv og trafikken til og fra råstofområdet samt heraf afledte støjgener, som vil 

kunne skabe en form for gene for omboende Til og frakørslen (overkørslen) etableres via 

Svendborgvej som er en vej med en størrelse der forventes at kunne bære den øgede trafik. 

Overkørslen vil blive etableret ca. midt mellem de to ejendomme Svendborgvej 472 og 460 hvilket 

vil give en afstand på mere end 250 m fra overkørsel til ejendommene. Der stilles vilkår i tilladelsen 

om asfaltering de første 25 m ind i graven og om renholdelse af denne vej. Trafikken på offentlige 

veje kan ikke reguleres via råstoftilladelsen. Det er kommunen der som vejmyndighed stiller vilkår 

for overkørselstilladelse. Det vurderes at generne fra trafikken under de givne forudsætninger og 

med vilkår ikke vil være til væsentlig gene for omboende. 

Projektarealet er i dag konventionelt dyrket landbrug uden beskyttede naturarealer på eller op til 

arealet. Sådanne landarealer er ikke kendte som yngle- eller rasteplads for bilag IV – eller 

rødlistearter og der er heller ingen kendskab til eller registreringer af disse på arealet. På den 

baggrund vurderes det at Indvindingen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af beskyttede 

naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold.  

Projektarealet er beliggende i den vestlige del af område 13. i Odense Kommunes 

landskabskarakterbeskrivelse, betegnet som Allerup Moræneflade. Landskabet beskrives som 

fladt til let bølget intensivt landbrugslandskab med transparent til åben, enkel karakter, spredt 

bevoksede diger, sparsom bevoksning, med bebyggelse i landsbyer og langs vejene. Området 

vurderes ikke særlig sårbart overfor påtænkt udvikling i området, herunder råstofindvinding 

De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner dele af landskabet. 

Projektarealet planlægges efterbehandlet til rekreative naturarealer uden brug af gødning eller 

pesticider. Det vurderes at den planlagte efterbehandling ikke vil medføre en væsentlig påvirkning 

af de landskabelige forhold. 

 

De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet og 

den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Projektet medfører velkendte 

påvirkninger, som er almindelige ved denne type af projekter, og som kan beskrives. 

Derudover er påvirkningerne til at håndtere, ved indpasning af afværge-foranstaltninger i 

forbindelse med fastsættelse af vilkår i en tilladelse til råstofindvinding, heri fastsættes der vilkår til 

mindskelse af støj og støv mm. 

 

Ad. 4. Konklusion 

Indvindingen vil ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller 

fauna eller kulturelle forhold.  
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Den landskabelige påvirkning såvel under som efter råstofindvinding forventes at påvirke 

landskabet i mindre grad der ikke vurderes at være væsentlig  

 

Der vil være støj fra råstofindvindingen i dagtimerne i de perioder der er aktivitet. Støjpåvirkningen 

vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger i åbent land, og 

vil i øvrigt blive reguleret gennem indvindingstilladelsen. 

 

Transporten med råstoffer fra arealet vil sandsynligvis påvirke de nærmeste beboere i mindre grad 

der ikke vurderes væsentlig. 

 

Påvirkningerne forventes hverken enkeltvist eller samlet, i forhold til nærværende ansøgning at 

være væsentlige.  

 

Det er regionens vurdering, at resultatet af screeningen af det ansøgte projekt betyder at der ikke 

skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, da projektet hverken i sig selv eller i kumulation med 

andre projekter eller vedtagne planer, antages at få nogen væsentlig påvirkning af miljøet. 

 

Partshøring 1 af 2 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens1 § 19. Formålet 

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

Høringen forløb i perioden 18. juni 2019 til den 16. juli 2019 hvor udkastet blev sendt i høring til 

følgende parter og myndigheder: 

Ansøger: Nymølle Stenindustrier jakob.qvortrup.christensen@nymolle.dk 

Lodsejer: Sine Jørgensen: sssphj@dlgtele.dk 

Myndigheder: 

Odense Kommune: miljo@odense.dk 

Odense Bys Museer: museum@odense.dk 

Odense Vandcenter Syd: info@vandcenter.dk  

Højby Vandværk: hojby.vandvaerk@gmail.com 

Lindved Vandværk: lindvedvand@gmail.com 

Energinet skiftet navn til Dansk Gas Distribution Fyn A/S: ledningsinfofyn@danskgasdistribution.dk 

TDC: ledningsoplysning@tdc.dk 

                                                           
1 Forvaltningsloven med senere ændringer. 

mailto:ledningsoplysning@tdc.dk
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Til orientering: Fåborg Midtfyns Kommune: Trine Mehlsen trime@fmk.dk 

 

Naboer: 

6k Højby By NYE naboer Diana Schlussel og 
Hans H Sævarsson 

Svendborgvej 460, 5260 Odense S 

6bt Højby By Anne P. Rokkjær og Klaus Rokkjær, Aulkærvænget 28, 5260 Odense S 

20d Højby By Annie F. og Flemming N. Pedersen, Møllevej 10, 5260 Odense S 

5ax Højby By Lars O. Kristensen  Rindebækvej 6, 5260 Odense S 

6h og 6l Højby 
By 

Ida og Dennis W Nielsen, 

 

Svendborgvej 472, 5260 Odense S 

   

Regionen har modtaget høringssvar fra to naboer i perioden. Høringssvarene udtrykker bekymring 

for støv- og støjgener samt trafikbelastning som følge af en kommende grusgrav. Desuden 

udtrykkes bekymring for faldende ejendomspriser. 

De indkomne høringssvar vedrører en generel bekymring for følgerne af at en grusgrav etableres 

på det ansøgte areal. De to høringssvar fra høringsberettigede parter er også besvaret personligt.  

I en tilladelse vil der blive fastsat vilkår der skal tage hensyn til faktorer efter råstoflovens § 3.  

”Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes 

omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages 

erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og 

vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, 

naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, 

rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder 

energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse 

og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for 

skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold” 

I en tilladelse vil der således blive stillet vilkår om drift, støv og støjbekæmpelse der mindsker 

generne for omboende til en grusgrav. Udkastet til tilladelsen sendes i høring i 4 uger og her vil 

parter have mulighed for at komme med høringssvar, kommentarer, forslag osv.  

Udkørslen fra råstofgraven placeres efter samråd med Odense kommune ca. midt i mellem de to 

ejendomme der ligger op til projektarealet, således at afstanden fra den enkelte ejendom til 

udkørslen bliver ca. 250 m. Der stilles vilkår i en kommende tilladelse om støvbekæmpelse og 

renholdelse af interne veje. De trafikale forhold kan ikke reguleres i en råstoftilladelse. 
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Omkring ejendomspriser har Region Syddanmark på nuværende tidspunkt ingen myndighed til at 

pålægge indvinder at opkøbe nabogrunde, ekspropriere eller udbetale kompensation for eventuel 

værdiforringelse. 

 

Partshøring 2 af 2 

Da Region Syddanmark er blevet opmærksom på at en vindmølleejer der lejer et mindre stykke 

jord beliggende på projektarealet ikke har været hørt som part i sagen har vvm-

screeningsafgørelsen været i fornyet partshøring i medfør af forvaltningslovens2 § 19. Formålet 

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

Høringen forløb i perioden 30. januar 2020 til den 27. februar 2020 hvor udkastet blev sendt i 

høring til ovenstående myndigheder og parter samt til: 

Vindmølle ejer Steen Mikkelsen davinde@davinde.dk 

Og da Energinet har fået nyt navn og adresse er høringen også sendt til: 

Ledningsinfofyn@danskgasdistribution.dk  

Sagsbehandler Per Andersen  peran@evida.dk 

Regionen har modtaget høringssvar fra vindmølleejer af Davinde Savværk Møllelaug I/S. 

Høringssvaret udtrykker bekymring for  

 øget belastning af vindmøllens mekaniske dele samt overflade som følge af 
sandfygning og støv fra grusgravens produktion. 
 

Regionens bemærkning: I tilladelsen vil der blive stillet vilkår der har til hensigt at mindske 

støvgenerne fra råstofproduktionen. Der stilles bla. vilkår om at interne veje skal renholdes og 

vandes i tørre perioder. 

 Mindre indtjening som følge af ændrede luftstrømsforhold 
 

Regionens bemærkning: Som i tilfældet med de eventuelt faldende ejendomspriser har regionen 

ikke mulighed for at afkræve indvinder at udbetale kompensation for eventuel mistet eller mindsket 

indtjening. 

 Risiko for at fundamentet under vindmøllen skrider. 
 

Regionens bemærkning: Det er vanlig praksis ved gravearbejder tæt på højspændingsmaster og 

vindmøller at stille et afstandskrav på 15 m. I en kommende tilladelse vil et sådant vilkår være en 

                                                           
2 Forvaltningsloven med senere ændringer. 

mailto:davinde@davinde.dk
mailto:Ledningsinfofyn@danskgasdistribution.dk
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betingelse for indvinding. De 15 m anses som en sikker afstand der skal sikre så vel møllens 

stabilitet som adgangen til service og reparation. 

 

Klagevejledning  

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

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

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

samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 

vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 

medlemmer. 

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

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

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

er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

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

Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med 

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

klagen.  

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 16. april 

2020 kl. 23.59. 

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

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

af denne afgørelse. 

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

nr. og titel på tilladelsen. 

Med venlig hilsen 

Gitte Gro  

Geolog  

 

 

 

https://naevneneshus.dk/
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Bilag1.  Oversigtskort I og II 

Bilag 2. VVM screeningsskema
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Bilag 1 – Oversigtskort I og II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 10 af 10 

 

 

Vindmøller

Adgangsvej placeres hvor 

oversigtsforhold er 

optimale.Odense Kommune 

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

er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af  den 6. marts 2019. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt 

oplysninger, indkommet ved høring af berørte myndigheder, inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så 

som Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er også inddraget i vurderingerne. 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen 

Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 6b, 6t og 7b Højby By, 
Højby i Odense Kommune, herefter kaldet projektarealet.  
Der søges om årlig indvinding af 300.000 m3 sand, grus og sten heraf op til halvdelen under grundvands-
spejl. Der ansøges om at grave til ressourcens bund og maksimalt ca. 25 meter under terræn, (kote 22 
DVR). Der planlægges at anvende 2 læssemaskiner, 1-2 mobile sorteranlæg, 1 suger, 1 stenknuser og 1 gra-
vemaskine til arbejdet. 
Råstofressourcen er veldokumenteret, jf. Råstofkortlægning. Fase 2. Sand, grus og sten. Årslev Fyns Amt 
1993, råstofferne kan anvendes til vej- og bundsikringsmaterialer.  
Projektarealet er beliggende indenfor udlagte graveområder i Råstofplan 2016. 

 
Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 
Jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk 
mobiltlf. 22236503 
 

Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer 
Jakob Qvortrup Christensen,  jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk mobiltlf. 22236503 
 

mailto:jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
mailto:Jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk
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Projektets placering og arealbehov i ha 
Svendborgvej 470,  5260 Odense S 
24 ha af matrikelnumrene 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i Odense Kommune 

 
Oversigtskort 1 – 1:50.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sagsbehandler: Gitte Gro 
E-mail: gitte.gro@rsyd.dk  
Dato: 19. marts 2020 
Journal nr.: 19/11086 

3 
 

 
Oversigtskort 2 – 1:5000 

 

Vindmøller

Adgangsvej placeres hvor  
oversigtsforhold er optimale 
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Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og drifts-
fasen 

Projektet kræver ikke råstoffer i anlægs- eller driftsfasen. 

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

Adgangsveje og oplag vandes i tørre perioder i driftsfasen med vandvogn hvortil anvendes vand fra rå-
stofsø, når en sådan er etableret. Alternativt må indvinder skaffe vand andet sted fra. 
Hvis der skal anvendes grundvand  fra gravesø til grusvask skal det recirkuleres, enten ved at vandet udle-
des i samme gravesø eller det udledes til nedsivning. 

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

Der kan blive tale om ganske små mængder af smøreolie og anden vedligehold af stationært maskinel. De 
kørende maskiner skal serviceres og tankes udenfor graveområdet, dvs. på areal hvor der ikke er afrøm-
met muld. 

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

Spildevand fra skurvogn  på projektarealet samles i en etableret tank og husholdningsaffald fra skurvogn 
bortskaffes jf. Odense Kommunes affaldsregulativer. 

Kriterium Ja 
Bør un-
dersø-
ges 

Nej Bemærkninger  

Er der andre ejere end bygherre? X   

Arealet ejes af Sine Højgaard Jørgensen, Svendborgvej 470, 5260 Odense 
S. sssphj@dlgtele.dk, Tef. 40421484 
 

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

  X 

Projektet er beliggende i landzone og projektarealet samt naboarealer 
dyrkes som konventionelt landbrug. Ca. 700 m øst for og 2,5 km øst for 
det ansøgte ligger to aktive  grusgrave. Derudover er der adskillige efter-
behandlede grusgrave indenfor en radius på 5 km. 
Ved projektarealets østlige grænse, er der placeret to vindmøller. Den 
nordligevindmølle er placeret på det ansøgte areal på jord lejet af 
samme lodsejer som ejer projektarealet. Den sydlige vindmølle står 
umiddelbart udenfor projektarealet og her er vindmølleejer også ejer af 
arealet, som møllen står på, se oversigtskort. 
I gravetilladelsen vil der blive stillet krav om graveafstand til møllerne på 
minimum 15 m, skråningshældninger på 1:2 samt sikring af adgang til at 
servicere møllerne. 
 

mailto:sssphj@dlgtele.dk
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Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapa-
citet 

  X 

Odense Kommune er myndighed for grundvand og skal søges om tilla-
delse hvis der skal indvindes under grundvand eller anvendes vand fra 
gravesø til grusvask eller støvbekæmpelse. 

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

  X Bortskaffelse af eventuelt affald skal ske ifølge Odense Kommunes regler 

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?   X 

Støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virk-
somheder, Vejl. nr. 5/1984.  
Der er indsendt dokumentation for kildestyrker på de enkelte maskiner. 
Der planlægges etablering af støjvolde i 3-5 meters højde mod de nær-
meste naboer. Der er 5-8 meter overjord på projektarealet og selve ind-
vindingen af råstoffer vil således finde sted i relativt stor dybde, hvilket 
også vil være støjdæmpende.  Derudover skal der i videst mulig udstræk-
ning beklædes med gummisold i sigter og foring med gummi i fødekasser 
mv for at reducere støj. 
Såfremt det viser sig, at grænseværdier for støj ikke kan overholdes kan 
bygherren efterfølgende pålægges at foretage støjreducerende tiltag af 
myndigheden, herunder f.eks. krav om etablering af støjvolde og 
skærme omkring støjende materiel. Det kan også komme på tale at redu-
cere åbningstiden. 
Det vurderes dog med stor sandsynlighed at støjkrav vil kunne overhol-
des med de førnævnte foranstaltninger. 

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?   X 

Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sortermaskiner vil lokalt 
give vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning da køretø-
jer i grusgraven kører på ”blødt” underlag. Overkørsel til offentlig vej og 
kørsel udenfor graveområdet administreres af Odense Kommune. Det 
vurderes at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener. Der stil-
les vilkår om graveafstand på minimum 25 m til grundmurede bygninger. 

Vil anlægget give anledning til støvgener?   X 

Råstofindvinding og transport med råstoffer er en kilde til støvemission, 
der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Gra-
den af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivi-
tetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologi-



Sagsbehandler: Gitte Gro 
E-mail: gitte.gro@rsyd.dk  
Dato: 19. marts 2020 
Journal nr.: 19/11086 

6 
 

ske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perio-
der med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre 
naboer støvgener.  
Adgangsvejen skal holdes i god stand. 
Afværgeforanstaltninger der kan reducere støvgener, vil være en del af 
råstoftilladelsen, f.eks. i form af vilkår om vanding af materialelagre samt 
interne og eksterne køreveje, hvorfor støv ikke er vurderet at være en 
væsentlig miljøgene. 

Vil anlægget give anledning til lugtgener?   X Der vil ikke være afledte lugtgener 

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

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

Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Projektet 
forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. 
Indvinder skal sikre at alt udstyr holdes i forsvarlig stand, således at risi-
koen for spild fra maskiner minimeres. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?   X 

Det forventes, at luftforurening i forbindelse med råstofindvindingen og 
transport med råstofferne vil kunne holdes indenfor de vejledende 
grænseværdier for luftforurening. Spredningsforholdene i området vur-
deres at være gode. 

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

  X 

Arealet ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvin-
dingsopland til Lindved og Højby Vandværker. Nærmeste private drikke-
vandsboring er beliggende mere end 500 meter væk. Strømningsretning 
vurderes til at være mod syd. Terrænkoten på arealet er mellem 46 og 
49 DVR. Grundvandsspejet findes omkring kote 36 DVR  
 
Erfaringsmæssigt udgør råstofindvinding kun en begrænset risiko for for-
urening af grundvandet. Der vil i forbindelse med tilladelsen blive fastsat 
vilkår mht. håndtering af drivmidler og maskiner. Desuden er der forbud 
mod enhver tilførsel af jord (§ 52) i råstofgrave, for at forebygge at på-
virke grundvandsressourcen. 
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På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at udgøre en hin-
dring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. 

 

Projektets placering 

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanven-
delse? 

X   

Arealet er i dag konventionelt dyrket landbrugsjord. Jorden vil ikke kunne 
dyrkes i perioden hvor der indvindes råstoffer eller efterfølgende. Arealet 
ønskes efterbehandlet til naturarealer uden brug af gødning eller pestici-
der.  
Langs projektarealets østlige grænse er der placeret to vindmøller. Den 
nordlige vindmølle er placeret inden for projektarealet og den sydlige 
vindmølle er placeret umiddelbart øst for og uden  for projektarealet. I 
gravetilladelsen vil der blive stillet krav om at så længe de to vindmøl-
lerne består skal ansøger holde en graveafstand til møllerne på 15 m og 
sikre at skråningshældninger maksimalt etableres som 1:2. Dette for at 
sikre møllernes stabilitet og for at sikre adgang til at servicere møllerne. 
Hvis møllen på projektarealet fjernes kan de underliggende råstoffer ud-
nyttes. 
 
Projektarealet gennemskæres af en gasledning der løber nord syd, ca 
midt på projektarealet, desuden har TDC ledninger på arealet. Der skal 
træffes aftaler med Nature Energy samt TDC om eventuelle respektaf-
stande og/eller omplacering af kabler.   
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Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for om-
rådet? 

  X 

Der er ingen vedtagne lokalplaner for projektarealet. En km øst for pro-
jektarealet er der en vedtaget lokalplan for Tarup-Davinde der omhand-
ler arealernes anvendelse efter endt råstofindvinding. Det ansøgte pro-
jekt vil ikke være i strid med lokalplanen. 

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?   X 

Området er udlagt til regionalt graveområde i Råstofplan 2016, hvorfor 
det ikke burde give anledning til ændringer i Odense Kommunes kommu-
neplan. 

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

  X 

Området er beliggende i landzone og ikke omfattet af en gældende 
lokalplan.  
 

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

X   

Råstofindvinding er en irreversibel proces og råstoffer kan naturligvis kun 
indvindes en gang. Efter endt indvinding efterbehandles arealet og vil på 
sigt blive taget ud af den regionale graveplan. 

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

  X 

Projektarealet er beliggende i OSD, delvist i NFI og i indvindingsopland til 
Lindved og Højby vandværker. 
I forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der fore-
komme en påvirkning af grundvandsstanden både på projektarealet og i 
det berørte grundvandsmagasin (øvre). Påvirkningen af grundvandsma-
gasinet kan potentielt påvirke grundvandsbetingede naturtyper og vand-
indvindinger. Der findes ikke grundvandsbetingede naturtyper på eller op 
til det ansøgte areal.  
Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet fjernes der ikke grundvand 
fra magasinet, men der flyttes grundvand fra magasinet til gravesøen. Da 
grundvandet vil udfylde den plads, som råstoffet optog før opgravning er 
der altså tale om, at vand flyttes fra et nærområde omkring råstofgraven 
ind i selve råstofgraven. Hydraulisk set er effekten på afstrømning og 
vandstandsforhold at sidestille med en indvinding af grundvand. Der sø-
ges om at indvinde op til 150.000 m3 årligt under grundvandsspejl hvilket 
svarer til en vandidvinding op imod 110.000 m3 årligt hvis der ligges til 
grund at porøsiteten er 25%. Indvindingen under grundvandsspejl vil ske i 
perioder og med lange pauser indimellem, der vil således være tid til at 
grundvandsspejlet kan indstille sig på ny. 
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Lindved vandværks indvindingsboring ligger knap 2 km nord for og ned-
strøms projektarealet. Vandværket har tilladelse til at indvinde 40.000 m3 

vand årligt.  Højby Vandværk har tilladelse til at indvinde 185.000 m3 
vand årligt.  
Vandværksboringerne er ca. 80 m dybe og filtersat i kalk. Boringerne er 
velbeskyttede af et  lerlag  på 30 – 45 m tykkelse mellem det dybere lig-
gende magasin hvorfra der indvindes drikkevand og det  overfladiske ma-
gasin der berøres af råstofindvindingen.  
En tilladelse til råstofindvinding på projektarealet forventes ikke at ud-
gøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets drikkevand. 
 

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?   X 

Der er ingen § 3 beskyttede vådområder eller natur på eller op til det an-
søgte areal. Nuværende anvendelse er konventionelt landbrugsdrift. Pro-
jektarealet vil efter endt indvinding blive efterbehandlet til natur med 
grundvandssøer og uden brug af gødning og pesticider. 
 

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   X Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen 

Forudsætter projektet rydning af skov?   X Projektet forudsætter ikke rydning af skov. 

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

  X 

Der er ingen kendte planer i forhold til reservater eller naturparker. Efter 
endt indvinding og reetablering vil projektet ikke udgøre en hindring for 
etableringen af reservater eller naturparker. 

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?   X Projektet tænkes ikke placeret i Vadehavsområdet 

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

  X Arealet er ikke registreret med beskyttede naturtyper. 

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

  X 

Habitatområdet Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å ligger 
ca 7 km nordvest for projektarealet. Grundet afstanden er det ikke sand-
synligt at projektet vil påvirke habitatområdet.  
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Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?   X 

Arealet er i dag konventionelt dyrket landbrug. Sådanne landarealer er 
ikke kendte som yngle eller rasteplads for bilag IV arter og der er da hel-
ler ingen kendskab til eller registreringer af bilag IV arter på arealet.  

Forventes området at rumme danske rødlistearter?   X 
Der er ingen kendskab til eller registrereringer af rødlistearter på det an-
søgte areal. 

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

  X 
Der er ingen kendskab til nærliggende områder hvor fastsatte  miljøkvali-
tetsnormer for overfladevand er overskredet.  

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

  X 

Der er gjort fund af  Desfenyl-Chloridazon over grænseværdierne i Lind-
ved vandværks indvindinger. Det ansøgte projekt forventes ikke at få no-
gen påvirkning på grundvandets kvalitet. 

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

  X 
Der er ingen kendskab til nærliggende områder hvor fastsatte  miljøkvali-
tetsnormer for naturområder er overskredet. 

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

  X Projektet etableres i landområde som ikke er tæt befolket 

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?   X Se ovenstående. 

Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?   X  

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?   X  

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?   X 

Der er diger langs den østlige afgrænsning af arealet samt langs del af 
den nordlige og vestlige afgrænsning. Med afstandskrav til skelgrænser 
forventes digerne ikke at blive påvirket. 
Der er risiko for at støde på fortidsminder under arbejdet. Det påhviler 
ansøger at kontakte Odense Bys Museer for yderligere undersøgelse. 

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?   X  
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Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?   X 

Projektarealet er beliggende i den vestlige del af område 13. i Odense 
Kommunes landskabskarakterbeskrivelse, betegnet som Allerup Moræ-
neflade. Landskabet beskrives som fladt til let bølget intensivt landbrugs-
landskab med transparent til åben, enkel karakter, spredt bevoksede di-
ger, sparsom bevoksning, med bebyggelse i landsbyer og langs vejene. 
Området vurderes ikke særlig sårbart overfor påtænkt udvikling i områ-
det, herunder råstofindvinding 
De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner 
dele af landskabet. Projektarealet planlægges efterbehandlet til rekrea-
tive naturarealer uden brug af gødning eller pesticider.  
Det vurderes at den planlagte efterbehandling ikke vil medføre en væ-
sentlig påvirkning af de landskabelige forhold. 
 

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal 
Projektarealet er på ca 24 ha.  Den aktuelle miljøpåvirkning fra selve råstofindvindingen vil være meget lokal, 
og der forventes kun en begrænset påvirkning udenfor indvindingsområdet. 

Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen 
Det vil primært være trafikken til og fra råstofområdet, som vil kunne skabe en form for gene. Der er tre ejen-
domme beliggende direkte op til arealet, hvor den ene er lodsejer. Ingen af ejendommene er placeret op til 
udkørslen fra projektarealet. 

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

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

  X 

Området vurderes ikke at være sårbart overfor den forventede miljøpå-
virkning. Der stilles vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelsen der imø-
degår eventuelle miljøpåvirkninger som f. eks forurening. 

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?   X 

De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hver-
ken enkeltvis eller samlet.  
Det er sandsynligt at der vil være en påvirkning af de nærmeste naboer 
til arealet på grund af øget trafik. .Når indvindingen er fuldt etableret er 
det forventeligt med en belastning på op til 75 køretøjer dagligt. Til og 
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frakørslen (overkørslen) vil foregå via Svendborgvej som er en vej med 
en størrelse der forventes at kunne bære den øgede trafik.  Overkørslen 
vil blive etableret ca. midt mellem de to ejendomme Svendborgvej 472 
og 460 hvilket vil give en afstand på mere end 250 m fra overkørsel til 
nærmeste ejendomme. Trafikken på offentlige veje kan ikke reguleres 
via råstoftilladelsen. Der stilles vilkår i tilladelsen om asfaltering de første 
25 m ind i graven og om renholdelse af denne vej. Trafikken på offentlige 
veje kan ikke reguleres via råstoftilladelsen. Det er kommunen der som 
vejmyndighed stiller vilkår for overkørselstilladelse. Det vurderes at ge-
nerne fra trafikken under de givne forudsætninger og med vilkår ikke vil 
være til væsentlig gene for omboende. 
Det vurderes at generne fra trafikken under de givne forudsætninger 
ikke vil være til væsentlig gene for omboende. 

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?   X Se ovenfor 

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?   X 
Råstofindvindingen er meget lokal, og der vil ikke være en påvirkning 
over kommunegrænsen, grundet afstanden. 

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?   X  

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks   X 

Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete 
projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den 
type af projekter, og som kan beskrives. 
Derudover er påvirkningerne til at håndtere ved indpasning af afværge-
foranstaltninger i forbindelse med fastsættelse af vilkår i en tilladelse til 
råstofindvinding, heri fastsættes der vilkår til støj og støv mm. 

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? X   
Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer og transport vil ske med 
stor sandsynlighed. 

Er påvirkningen af miljøet varig?   X 

Den landskabelige påvirkning vil være varig og ikke reversibel, hvorimod 
påvirkningen mht. trafik, støj, støv, påvirkning af grundvand fra råstof-
indvindingen mv. ikke vil være varig 
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Er påvirkningen af miljøet hyppig? X   

Transporten med råstoffer vil vare i den periode hvor der foretages rå-
stofindvinding på arealet. Påvirkningen er således ikke varig, men hyppig 
i indvindingsperioden 

Er påvirkningen af miljøet irreversibel? X   
Indvindingen af råstoffer vil ændre landskabet, idet der muligvis ikke 
sker en genskabelse af det oprindelige landskab. 

Er der andre kumulative forhold?   X 

Projektarealet er beliggende vestligst i det ca. 650 ha store areal Tarup 
Davinde der er udlagt til graveområde og videreført til Råstofplan 2016. 
Der er gravet råstoffer i området i mere end 100 år. De nærmeste aktive 
grusgrave ligger 700 m og 2,5 km mod øst og har tilladelse til at indvinde 
hhv. 150.000 m3 og 200.000 m3 sand, grus og sten årligt.  Projektarealet 
og de to aktive grusgrave har ikke udkørsel til samme landevej (Svend-
borgvej /Nærågårdsvej) hvorfor den øgede trafikbelastning ikke forven-
tes at blive akkumuleret.  

Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne? X   

Det er formålet med råstofloven, at råstofferne skal indvindes i udlagte 
graveområder. Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at begrænse 
indvirkningerne på landskabet. Men det er muligt at stille relevante vil-
kår for efterbehandlingen, således at landskabet efterfølgende kan bru-
ges til det ønskede formål. 

 

Konklusion 

Kriterium Ja Nej Bemærkninger  

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

 X 

Projektet etableres på 24 ha landbrugsjord i landzone. Indvindingen vil 
ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyt-
tet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. 
De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjer-
ner dele af landskabet. Efter endt råstofindvinding reetableres arealet til 
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natur med en eller flere søer på arealet. Den landskabelige påvirkning så-
vel under som efter råstofindvinding forventes hverken enkeltvist eller 
kumulativt at påvirke landskabet væsentligt. 
Der vil være støj fra råstofindvindingen i dagtimerne. Støjpåvirkningen 
vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de nærme-
ste boliger i åbent land, og vil i øvrigt blive reguleret gennem indvin-
dingstilladelsen. 
Transporten med råstoffer fra arealet vil sandsynligvis ikke påvirke bebo-
ere langs Svendborgvej, da vejen er bred og kan bære tung trafik. 
Påvirkningerne forventes ikke enkeltvist i forhold til nærværende ansøg-
ning at være væsentlige. 
Det er regionens vurdering, at resultatet af screeningen af det ansøgte 
projekt ikke giver anledning til at antage at der skal udarbejdes en miljø-
konsekvensrapport, da projektet hverken i sig selv eller i kumulation 
med andre projekter eller vedtagne planer, antages at få nogen væsent-
lig påvirkning af miljøet.  
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Region Syddanmark 

Damhaven 12 

7100 Vejle  

Att. Gitte Gro 

  

Vedr. ansøgning erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matrikel nr.6b, 

6t og 7b Højby By, Højby i Odense Kommune 

 

Kulturarvsenheden ved Odense Bys Museer kvitterer hermed for udkast til 

planmateriale. Det kan oplyses, at der er registreret en overpløjet gravhøj fra 

oldtiden inden for planarealet. Nærområdet er generelt rigtigt rigt på især 

gravhøje og det ses ganske tydeligt at der umiddelbart vest og syd for arealet er 

registret gravhøje. Umiddelbart nord for arealet er der registreret rester af en 

langdysse fra bondestenalderen. 

 

 
Planarealet ses med blåt, mens de overpløjede gravhøje ses med gule stjerner. Nord for arealet 

markerer den grønne stjerne resterne af en overpløjet langdysse. 

 

 

 Kulturarv 

 
Overgade 48 

DK-5000 Odense C 
 
www.museum.odense.dk  

 
Tlf. +45 6551 4694 

Mob.   +45 2037 9422 

maera@odense.dk 
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De arkæologiske spor er såkaldte jordfaste fortidsminder. Jordfaste fortidsmin-

der er omfattet af Museumslovens kap. 8 §27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).  

For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vil det være nødvendigt 

at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 

Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet 

umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at 

foretage en egentlig arkæologisk udgravning.  

Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil således minimere risikoen 

for, at anlægsarbejdet senere må standses og udskydes efter bestemmelserne i 

Museumslovens §27 stk. 2. Odense Bys Museer kan på opfordring af bygherren 

fremsende et budget og en tidsplan over udgifter og tidsforbrug forbundet med 

forundersøgelsen (Museumslovens §25). For at sikre et godt samarbejde, der 

både tilgodeser bygherres anlægsarbejde og de arkæologiske undersøgelser, 

opfordres bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i projekteringen.  

 

Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. 

 

Sagens administrative akter og korrespondancer såvel som faglige udbytte vil 

blive permanent registreret i centrale registre såvel som i museets arkivsystem.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Lauridsen 
Museumsinspektør 
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Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning jf. vandforsyningslovens §26 

og indvinding af vand fra gravesø til støvbekæmpelse jf. vandforsynings-

lovens § 20.  

 

Nymølle Stenindustrier A/S har med ansøgning til Region Syddanmark af 5. marts 

2019 ansøgt om årlig tilladelse til indvinding af 300.000 m
3
 råstoffer heraf 150.000 

m
3
 under grundvandsspejl ved matr. nr. 6b, 6t og 7b, Højby By, Højby, samt til 

indvinding af 1000 m
3
 overfladevand årligt fra gravesø til støvbekæmpelse. 

 

Afgørelse 

Med hjemmel i vandforsyningslovens § 20 meddeler Odense Kommune tilladelse 

til indvinding af grundvand fra gravesø til anvendelse til støvbekæmpelse, og med 

hjemmel i vandforsyningslovens § 26 indvinding af råstoffer under 

grundvandsspejlet. Indvindingen skal ske på matr. nre. 6b, 6t og 7b, Højby By, 

Højby. 

 

Indvindingsstedet fremgår af graveplanen for området. Tilladelsen gælder frem til 

1. december 2029 og gives på vilkår, som beskrevet under afsnittet om vilkår. 

Tilladelse gives i tilknytning til tilladelse af indvinding af sand, grus og sten fra 

Region Syddanmark på samme areal.  

 

Når dele af et anlæg kræver tilladelse efter §7 i råstofloven, varetager 

regionsrådet kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget i 

forhold til miljøvurdering af projektet, jf. lov om miljøvurdering §17 stk. 2. På den 

baggrund har Odense Kommune ikke foretaget særskilt screening af 

grundvandssænkningerne som følge af råstofindvindingen. 

 

Vilkår  
1. Tilladelsen gælder indvinding af 150.000 m

3
 sand, grus og sten pr. år 

under grundvandsspejl på matr. nr. 6b, 6t og 7b, Højby By, Højby, samt 

indvinding af 1000 m
3
 vand pr. år fra gravesøen til støvbekæmpelse i 

forbindelse med råstofindvinding.  

2. Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning udløber samtidig med 

råstofindvindingstilladelsen fastlagt af Region Syddanmark.   

3. Der må ikke ledes vand bort fra graveområdet, f. eks via dræn eller grøft. 

Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C  
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4. Indvindingsmængden for det foregående kalenderår (1. januar - 31. 

december) skal indberettes til Odense Kommune. Indberetningen skal 

ske digitalt og én gang om året, senest den 1. februar. 

 

Grundlag for tilladelsen 

 Der er ansøgt om årligt 300.000 m
3
 råstoffer heraf 150.000 m

3
 under 

grundvandsspejl ved matr. nr. 6b, 6t og 7b, Højby By, Højby 

 Der er desuden ansøgt om indvinding af 1000 m
3
 overfladevand årligt fra 

gravesø til støvbekæmpelse. 

 Den planlagte gravedybde er ca. 20 meter under grundvandsspejl.  

 

Kommunens bemærkninger 

Råstofindvindingen foregår inden for OSD, men uden for BNBO og lige på kanten 

af 25 års oplandene til Højby Vandværks boringer og VandCenter Syds kildeplads 

til Lindvedværket. 

 

Graveområdets østligste kant ligger ca. 1 km fra Højby Vandværks boring med 

DGU nr. 146.2595. Der er ca. 2,5 km til nærmeste boring på Lindvedværkets 

kildeplads (146.2986). Nærmeste enkeltindvinder ligger 475 m øst for 

graveområdet. Anlægget er et husholdningsanlæg. 

 

Afstandene til disse anlæg er medvirkende til, at Odense Kommune anser den 

ansøgte indvinding for at være uproblematisk ift. grundvandet.  

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan i henhold til vandforsyningslovens § 75 til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, 

hvilket vil sige senest den 7. oktober 2019. Afgørelsen kan påklages af 

afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald. 

 

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet via klageportalen som du finder via 

www.naevneneshus.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. 

 

 
 

Venlig hilsen 

 

   

Hans Peter Birk Hansen 

Geolog 

Mobil +45 2910 4569 

E-mail hpbh@odense.dk 

  

 

 

 



Mail af 11. juli 2019 fra Odense Kommunes afd. for trafik og mobilitet. 
  
Kære Jakob Christensen 
  
Jeg har fået svar fra politiet: 
Politiet kan meddele godkendelse til det alternative forslag med etablering af et venstresvingsforbud på 
Svendborgvej fra nord. Politiet kan ligeledes godkende et højresvingsforbud ved udkørsel, men dette vil 
ikke være et krav. 
  
  
Trafik og Mobilitet kan derfor godkende og give tilladelse til den ønskede overkørsel til grusgrav i en bredde 
på 7-8 m udført som skitseret på den vedlagte kortskitse. 
  
Overkørslen skal udføres i asfalt i rabatten mellem vejen og skel samt yderlige 2 m i en bredde på 7-8 m ind 
på grunden for at undgå, at kørebanekanten og rabatten køres i stykker. 
  
Denne tilladelse er helt konkret vurderet på baggrund af foto i e-mail af den 1. juli og oplysninger, så 
ændring af disse forhold vil kræve en ny tilladelse. 
  
Ansøgeren skal betale for udgifterne i forbindelse med etablering af overkørslen og opsætning af tavler. 
 Kravene til overkørslen er givet ud fra vejtekniske og færdselsmæssige grunde i henhold til § 49, stk. 4 i Lov 
om offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014. Klagevejledning og lovtekst står nederst i e-mailen. 
  
  
Med venlig hilsen 
Susanne Grøn Christiansen 
Trafikingeniør 
  
Tlf.nr. 6551 2783 
sgc@odense.dk 
 

 
 
Byudvikling 
By- og Kulturforvaltningen 
Odense Slot 
Nørregade 36-38 
5100 Odense C 
  
http://www.odense.dk 
  
 
  
  

OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
Odense Kommune behandler oplysninger om dig. Det gør vi for at kunne levere en god og kommunal service. Oplysningerne stammer enten fra dig 
selv eller fra andre, herunder fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder. 

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har 
indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor personoplysningerne stammer fra. 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hlSlY-00048H-5I&i=57e1b682&c=h1mGDjJm5fN2fMHXhsejIGIsKeb7LcvRPcA_DNoalwxQRQdYESEZq-187-tNtN8GqILE1X2rUSUf93xvhvtoo_4dBNqiOidmo10A6lnsMp72Sj2xqPn15mvDOFcks5lQ7B7l646bOpGWYDcgqVJjkC9CFBSUjJ6BBjYuC5U5wgBMxP8mkuuzeXEM8hEvbh3L2GmAnVF0q32AzW8VUX0fb_tMUyis93-KqkCSe_oZI2I1iDl1SwjnQZTa67LZ-1u2
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Odense Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når det følger af 
lovgivningen, eller du har givet samtykke til det. 

Odense Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. 

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, samt 
bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6 eller artikel 9. Ved samtykke findes retsgrundlaget i 
forordningens artikel 6 eller artikel 9. 

Odense Kommune sletter oplysningerne om dig, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, 
hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit 
eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage. 
Det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke 
rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside. 

Kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver  
Odense Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen: 

Telefon: 21519738 
E-mail: dpo-kontakt@odense.dk 
Brev: Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C, att.:  
 
Databeskyttelsesrådgiver 
Vi opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Odense Kommunes behandling af dine personoplysninger – se www.datatilsynet.dk. 

  
Lovtekst 

§ 49. Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje og stier må ikke etableres uden 
vejmyndighedens tilladelse. 

Stk. 2. Den, der ansøger om en ny adgang eller udvidelse af en eksisterende adgang til en offentlig vej eller 
sti, afholder udgifterne til etablering, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og ansøgeren. 

Stk. 3. Vejmyndigheden skal indhente Vejdirektoratets samtykke, hvis der etableres en adgang som nævnt i 
stk. 1 til en kommunevej i mindre afstand end 100 m, dog 50 m i byer og bymæssige områder, fra statsvej. 

Stk. 4. Skønnes det påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som 
betingelse for tilladelse efter stk. 1 stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. 
Vejdirektoratet kan på samme måde fastsætte betingelser for sit samtykke efter stk. 3. Vejmyndigheden 
kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger for ansøgerens regning. 

Stk. 5. Vejmyndigheden kan gøre tilladelsen betinget af, at den offentlige vej ombygges med midterrabat, 
kanalisering, lyssignal og lign., når det på grund af en adgang efter stk. 1 skønnes trafikalt nødvendigt. 

Stk. 6. Vejmyndigheden kan kræve, at udgifterne til foranstaltningerne efter stk. 5 helt eller delvis afholdes 
af en anden vejmyndighed, når en offentlig vej eller offentlig sti tilsluttes den offentlige vej. 
Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde kræve, at udgifterne til foranstaltningerne efter stk. 5 afholdes af 
vedkommende ejer eller bruger, når der gives tilladelse til etablering af en adgang fra en privat ejendom 
eller fra en privat fællesvej til en offentlig vej og disse udgifter står i et rimeligt forhold til de fordele, som 
ansøgeren opnår ved tilladelsen. 

mailto:dpo-kontakt@odense.dk
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Stk. 7. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved gennemførelse af proceduren i § 
137, når den udfører arbejde for ansøgers regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et 
administrationstillæg efter § 30 

  
Klagevejledning 
Lov om offentlige veje 
  
Den endelige afgørelse er truffet administrativt og kan i medfør af Lov om offentlige veje, nr. 1520 af 27. 
december 2014, §§ 132 påklages til Vejdirektoratet, for så vidt angår retslige spørgsmål. 
  
Det betyder, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til 
vejmyndighedens skøn inde for lovens rammer, undtaget ekspropriationssager og sager om 
handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet. 
  
Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen. Klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet 
inden udløbet af denne frist. 
  
Du skal først have udnyttet din mulighed for at klage til Vejdirektoratet, før du kan anlægge retssag ved 
domstolene. 
  
  
Eventuel klage skal indsendes til:                   Vejdirektoratet 
                                                                              Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal 

1577 København V. 
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