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1 AFGØRELSE 

Forud for meddelelse af dette tillæg til tilladelse har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal 

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

Der redegøres i afsnit 6 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, tillægget 

kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven (lov om råstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017) 

- miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) 

- 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 

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder.  

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- affalds- og råstofafgiftsloven (lov om afgift af affald og råstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 21. 

april 2017) 

- forvaltningsloven (forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) 

 

1.1 Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til råstoftilladelse af 10. juni 2002 (gældende til 31. december 

2022) på ejendommen matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune. Se oversigtskort 

herunder: 
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Figur 1a. Oversigtskort med kørselsrute (blå streg). 

 
   Figur 1b. Detailkort med indrammet graveområde (blå indramning) og kørselsrute (blå streg). 
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Tillægget meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1 og indeholder vilkår 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. 

En råstoftilladelse kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

En råstoftilladelse 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 

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før tillægget til tilladelsen kan tages i brug: 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tillægget til tilladelsen har som udgangspunkt 

opsættende virkning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til 

indvinding.  

 

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Keld og Ingrid Dieckmann som ejere af matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg 

Kommune. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

 NCC Industry A/S har ansøgt om tilladelse til årlig kørsel op til 30 aftener pr. år fra matr.nr. 11d 

Bjerreby By, Bjerreby ejet af Ingrid og Keld Dieckmann. 

 Driftstiderne er ansøgt til mellem 05.30 og 22.00 i op til 30 dage årligt. 

 Til udleveringen anvendes følgende maskiner: Lastbil og gummihjullæsser. 

  Adgangen til råstofgraven sker ad allerede eksisterende adgangsvej til Staboltvej. 
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2.2 Beskrivelse 

Der er ansøgt om tillæg til tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg 

Kommune i form af et ønske om udvidede driftstider. Der ansøges specifikt om en udvidet driftstid for 

udlevering, læsning og kørsel indenfor virksomhedens område fra kl. 05.30 til kl. 22.00 i 30 dage om året.  

Ansøgningen begrundes med et behov for at føre materialer til lastning på Svendborg Havn i forbindelse 

med anløb af fragtskib. Kørsel til havnen vil blive ad ruten: Staboltvej – Ny Bjerrebyvej – Bjerrebyvej – 

Sundbrovej. På Svendborg Havn er der ifølge ansøger ikke mulighed for oplag.  

Ansøger kan ikke oplyse om særlige årstider eller uger, hvor udleveringen især sker, men det vil ofte være i 

kampagner.  Som adgangsvej ønskes den eksisterende kørselsvej anvendt. Denne har tilslutning til 

Staboltvej (se oversigtskort – bilag 1).  

Der er ikke ansøgt om andre ændringer end kørselstider. 

Baggrundsoplysninger – eksisterende drift:  

Svendborg Kommune har ved tidligere lejligheder givet midlertidig tilladelse til drift udover de tilladte tider. 

Der er i 2002 udarbejdet et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelsen for den gældende 

tilladelse. Der er foretaget en støjmåling i 2003 og området er beliggende tæt ved landsbyen Bjerreby. 

 

Den indtil nu gældende driftstid er fra 07.00 til 18.00 mandag til fredag, (dog kun udlevering, læsning og 

kørsel fra 07.00 til 16.00 mandag til fredag). Der er tilladt støjniveauer op til 45 dB(A) i boligområderne mod 

nord og vest og op til 55 dB(A) i det åbne land (målt som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau 

ved nærmeste udendørs opholdsarealer ved boliger). 

 

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 til 31. december 2022, hvorefter hovedtilladelsen og dette tillæg udløber. 

Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 
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3.2 Drift 

Det nedenstående vilkår 2 erstatter vilkår A.9.1.1. i gældende hovedtilladelse, idet der er tilføjet punkt 2.d:  

2. 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: mandage til fredage fra kl. 07.00 til kl. 18.00. 

b. Udlevering, læsning og kørsel indenfor virksomhedens område må kun ske mandage til 

fredage fra kl. 07.00 til kl. 16.00. 

c. Virksomheden må ikke være i drift lørdage, søn- og helligdage. 

d. Udlevering, læsning og kørsel indenfor gravetilladelsens område må desuden ske op til 30 

dage årligt (inkl. lørdage, men ekskl. søn- og helligdage). På disse 30 dage må der udleveres, 

læsses og køres mellem kl. 06:00 og kl. 07.00 samt mellem kl. 16.00 og kl. 22.00. 

 

3. Det ækvivalente støjniveau (det vil sige støjens middelværdi over et længere tidsrum: Om dagen 8 

timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time) for aktiviteterne under punkt 2.d må ikke overstige 

følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser: 

Dage Tidsrum 
Støjniveau*  

(øvrige) 

Støjniveau 
(boligområder nord 

og vest) 

Mandag – fredag 
 

 
06.00 – 18.00 

 
55 dB (A) 

 
45 dB(A) 

Mandag – fredag 
 

 
18.00 – 22.00 

 
45 dB (A) 

 
40 dB(A) 

Andre tidspunkter - Lukket  

*Det maksimale støjniveau (peak) må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 til kl. 06.001 ikke overstige 50 

dB(A) for boligområder (områdetype 5) og 55 dB (A) for øvrige områder (områdetype 3) 

målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 

4. Til udlevering, læsning og kørsel i de 30 dages ydertimer må anvendes: lastbil (evt. med kran), 

læssemaskine (gummihjullæsser). Afvigelser herfra kan kun ske efter forudgående skriftlig accept 

fra råstofmyndigheden. 

 

5. Nærmeste naboer (Stjoulvej 3 og Stjoulvej 7) samt Region Syddanmark underrettes skriftligt (pr. e-

mail) minimum 7 dage før der skal arbejdes i ydertimerne. 

                                                           
1 Jf. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støj. Spørgsmål og svar. Svar nr. 2014-01 hvor der står (når der er givet dispensation 

til at udvide dagperioden til kl. 06) : ”Kravet til maksimalværdien i natperioden i områdetype 3 – 6 (jf. afsnit 2.2.2. i MST vejledning 
5/1984) bortfalder i perioden kl. 06-07”. 
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6. I de tilfælde hvor det er muligt, skal lastbiler læsses bagved lagerstakke.  

  

7. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger 

dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres i henhold til gældende støjvejledninger, 

og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 

 

8. Viser det sig at støjkravene er overskredet, skal der etableres støjvolde (f.eks. mod nord og evt. 

mod vest) ud for det område, hvor læsningen af lastbiler sker. Støjvoldene udformes og placeres 

efter nærmere aftale med Region Syddanmark og opføres i en nærmere aftalt periode. Naboerne 

skal informeres om denne etablering mindst 14 dage forinden opstart. 

 

9. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i dette tillæg. 

 

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 forhold 

skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, 

såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre 

for den ansvarliges regning. 

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 Syddanmark. 

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

/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 

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 videresender 

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. 

 

5 ANSØGNINGSPROCESSEN  

Afsnit 5.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens 

bemærkninger til disse. Under afsnit 5.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne 

høringssvar og regionens bemærkninger til disse.  

 

5.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden 18. september 2018 til 16. oktober 2018 været sendt i 

myndighedshøring jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at 

klarlægge, om en råstoftilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. 

Materialet har været sendt til følgende myndigheder: 

 Svendborg Kommune 

Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 

Svendborg 
Kommune 

Kommunen bemærker at natstøjgrænsen i 
boligområdet skal overholdes, dvs. at der ikke må 
arbejdes før kl. 6 og efter kl. 22. 

Regionen er enig i, at den vejledende 
natstøjgrænse skal overholdes, hvilket 
sikres ved de stillede vilkår. 
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5.2 Miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

Den ansøgte projektændring er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region 

Syddanmark har foretaget en screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven. 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at tillægget til tilladelse ikke 

antages 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 

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

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 2. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 31. januar 2019 til 28. februar 2019.  

Der er indkommet høringssvar, som er indarbejdet i screeningsafgørelsen. 

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

meddelt den 21. marts 2019 i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Klagefristen udløb den 23. april 

2019. 

De stillede vilkår til tillægget sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning forbundet hermed. 

 

5.3 Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1. I forbindelse 

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

Kommune. 

Der er udpeget følgende parter og relevante myndigheder i denne sag: 

Ejendommens ejer  Partsrolle Vedr. ejendommen  Kontaktadresse 

Svendborg Kommune Myndighed - trine.thorup@svendborg.dk 

Ingrid og Keld 
Dieckmann 

11d Bjerreby By, 
Bjerreby (lodsejer) 

Stjoul Fiskervej 3 A-B, Tåsinge, 
5700 Svendborg 

- 

NCC Industry A/S, 
CVR.NR. 26708435 

Ansøger - nlu@ncc.dk 

Marie Tholstrup 
Dieckmann 

11a Bjerreby By, 
Bjerreby (omboende) 

Stjoulvej 3, Tåsinge, 5700 
Svendborg 

- 

Charlotte Pytlick og 10a Bjerreby By, Staboltvej 14, Tåsinge, 5700 - 

mailto:nlu@ncc.dk
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Anette Nielsen Bjerreby (omboende) Svendborg 

NAVNE- OG 
ADRESSEBESKYTTET 

11c Bjerreby By, 
Bjerreby (omboende) 

- - 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 26. juni 2019 til og med den 7. 

august 2019 og der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger (opsummerede) Region Syddanmarks bemærkninger 

NCC 

 

Ønsker at afsnittet generelle bestemmelser 
slettes, særligt da der er risiko for 
misforståelser mht. jordtilførsel, som NCC har 
tilladelse til.  

 

 

Afsnittet om jordtilførsel er slettet, da det 
ikke er nødvendigt og måske kan det give 
anledninger til misforståelser, når der i 
forvejen er opnået dispensation til 
jordtilførsel. 

De øvrige generelle afsnit bibeholdes, da 
det er gældende krav.  

Svendborg Kommune Ønsker at peakniveauet for områdetype 3 
tilføjes til tabellen med støjkrav.  

Regionen er enig i, at peakniveauet for 
områdetype 3 skal fremgå. Det er derfor 
tilføjet tabellen. 

Svendborg Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Afsnit 5.1 Myndighedshøring:  
Kommunen ønsker rettet, at der står kl. 6 i 
skemaet og at der i stedet skulle stå kl. 7.  

 

 
 

2) Afsnit 8.2 - Bilag 2 - 
Screeningsafgørelse:  

Kommunen er i screeningsafgørelsen citeret for 
at ønske natstøjgrænsen overholdt mellem kl. 6 
og kl. 22, hvilket må være en fejl, da det er 
mellem kl. 22 og 7 (altså det omvendte 
tidsrum), at natstøjgrænsen skal overholdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ad. 1) Der er tale om en gengivelse af 
kommunens bemærkninger i forbindelse 
med myndighedshøringen. Denne 
gengivelse kan ikke rettes nu, men 
regionen tager ad notam at kommunen 
mente kl. 7.  

Ad. 2) Kommunens bemærkning er 
korrekt. Der er tale om en fejlcitering. 
Kommunen har i høringssvar til 
screeningen skrevet, at ”der ikke må 
arbejdet før kl. 6 og efter kl. 22”, hvilket 
regionen er enig i på den ansøgte 
baggrund. 

Screeningen er nu afgjort og vedlagt som 
bilag til sagen, og dokumentet kan ikke 
tilrettes efterfølgende, men da det 
vurderes, at det ikke kan give anledning til 
misforståelser af sagen og af kommunens 
holdning, bliver det ikke nødvendigt at 
træffe en ny afgørelse.  

Det er korrekt, at dagtiden normalt 
forløber fra kl. 7 til kl. 22, men i denne 
afgørelse er det vurderet, at 
virksomhedens drift gør, at natgrænsen 
kan flyttes til kl. 6 jf. Miljøstyrelsens 
støjvejledning, hvoraf det fremgår, at man 
i visse tilfælde kan flytte natgrænsen til 
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Svendborg Kommune 

 

 
 
 
 
 

3) Nyt høringssvar fra Svendborg 
Kommune (efter regionen har svaret 
kommunen direkte på første 
høringssvar): 

Kommunen vurderer at driften kan udføres 
med de stillede vilkår. Det vil bl.a. sige, at der 
ikke kan arbejdes mellem kl. 22 og kl. 6 og at 
støjgrænserne jf. skemaet på side 7 overholdes 
med en tilføjelse om, at peakværdien i 
natperioden (mellem kl. 6 og kl. 7) ikke må 
overstige 50 dB(A) i boligområderne og 55 
dB(A) i øvrige områder. 

 

enten kl. 6 eller til kl. 23. Derfor vil vilkåret 
blive bibeholdt. 

 

Ad. 3) Regionen har vurderet at dagstiden 
kan flyttes frem til kl. 06 og vurderer på 
den baggrund, at virksomheden skal 
overholde støjkrav i denne time svarende 
til 55 dB(A) for peaks. Som understøttelse 
af dette har Miljøstyrelsens 
Referencelaboratorium for Støj svaret på 
et spørgsmål fra en kommune (Spørgsmål 
og svar - Svar nr. 2014-01) hvor 
referencelaboratoriet skriver at (når der er 
givet dispensation til at udvide 
dagperioden til kl. 06):  

”Kravet til maksimalværdien i natperioden 
i områdetype 3 – 6 (jf. afsnit 2.2.2. i MST 
vejledning 5/1984) bortfalder i perioden 
kl. 06-07”. 

 
 

6 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

6.1 Lovgrundlag  

En råstoftilladelse skal jf. råstoflovens § 10, stk. 1 indeholde vilkår om virksomhedens drift og om 

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

grundvandet og jorden.  

Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er 

nævnt i lovens § 3.  

 

6.2 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 konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. 
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Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation efter habitatbekendtgørelsen til det ansøgte projekt. 

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 ”Sydfynske Øhav” er ca. 600 meter væk fra graveområdets kant i østlig 

retning og ca. 1300 meter fra transportvejen ind i råstofgraven. Natura 2000-området har status af ramsar-

område såvel som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.  

Området består af havområde såvel som kystområder med beboede småøer, holme, kyst med 

strandengsarealer samt nor. Området er i forvejen påvirket af forstyrrelser i form af f.eks. færdsel og 

sejlads (Miljøstyrelsens basisanalyse, 2013, resume). 

I det ansøgte projekt er det støj, der evt. kan påvirke dyrelivet i Natura 2000-området. Kørslen er ikke 

hyppig, men vil foregå i aftenluft, som generelt er mere stabil, hvilket sænker baggrundsstøjen og dermed 

øger lydens hørbarhed. Lydstyrker svarende til lastbilers kan ikke udelukkes at være hørbare for diverse dyr 

på 1250 meters afstand, særligt ikke infralyd og lavfrekvente lyde.  

Der er ikke den store viden mht. dyrs følsomhed for lydpåvirkning, men da der i forvejen er påvirkning fra 

menneskelig aktivitet i selve Natura 2000-området, vurderes det at den ansøgte aktivitet kun i begrænset 

omfang bidrager til det samlede støjbillede, når man tager hyppigheden og afstanden i betragtning.  

Grundet dette og afstanden til Natura 2000-området, vurderes det ansøgte 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 nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området. 

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

Der er ikke inden for graveområdet konstateret (ved opslag på Miljøportalen) forekomster af dyre- eller 

plantearter, som fremgår 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 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. 
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Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen  

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for graveområde Tåsinge. Der er i Råstofplan 2016 ingen 

konkrete forudsætninger for dette projektareal i udlægget af graveområdet. 

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

råstofplanen. 

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

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

belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer det ansøgte. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold 

Det ansøgte indebærer ikke en grundvandsrisiko udover den, der allerede er vurderet i medfør af den 

eksisterende tilladelse, hvor der er stillet vilkår til sikring af grundvandet. 

Region Syddanmark vurderer, at projektet ikke vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller 

kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab  

§ 3-områder: 

Det ansøgte areal indeholder ikke beskyttede naturområder. Regionen vurderer på den baggrund, at der 

ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse.  

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

I miljøscreeningen er det vurderet, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give gener i form af rystelser og 

vibrationer og at der ikke vil være væsentlige gener for omboende i form af støj og støv, hvis det sikres at 

driften reguleres med passende vilkår.  

Det er i screeningen vurderet, at det ansøgte uden støjvoldene mod vest (som nu er nedtaget, disse var 

opsat af hensyn til de nærmest to naboer mod vest, men er nu ønsket fjernet af disse nærmeste to naboer) 

vil kunne overholde vejledningens støjkrav i dagtiden ved nærmeste beboelse.   

Men det er ikke godtgjort, at natstøjgrænsen (kl. 22 til kl. 06) på 40 dB er overholdt ved nærmeste naboer 

eller at natstøjgrænsen på 35 dB kan overholdes ved boligområdet mod nord (da området er henført til 

områdetype 5). Der er stor sandsynlighed for, at natværdierne overskrides, hvis der tillades drift i 

natperioden. 
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Støj - vilkår 2, 3 og 4 

Regionen kan ikke tillade natarbejde, da dette vil kræve en stor grad af sikkerhed for, at der maksimalt er 

støj på 40 dB i Områdetype 3 og 35 dB i Områdetype 5.   

Ej drift fra 05:30 til 06:00: Driftstiderne i vilkår 2 er derfor indskrænkede i forhold til det ansøgte, da 

regionen har vurderet, at det ikke kan imødekommes, at der arbejdes uafbrudt fra 5:30 til 22:00. Der er 

derfor ikke tilladt drift inden kl. 6. 

I Miljøstyrelsens støjvejledning står, at hvis der skal gives tilladelse til at rykke grænserne mellem dag og 

nat, skal det være fordi virksomhedens drift kræver dette. I så tilfælde kan grænsen kun rykkes i den ene 

ende pga. hensynet til 8 timers uforstyrret søvn.  

I denne sag vil hensynet til 8 timers uforstyrret søvn betyde, at der ikke kan meddeles tilladelse til at rykke 

natgrænsen til kl. 5:30. Natstøjgrænseværdien er lavere, og det vurderes i screeningen, at denne 

grænseværdi ikke nødvendigvis kan overholdes.  

Drift fra 06:00 – 07:00: Nattiden er pga. hensynet til virksomheden og i overensstemmelse med 

støjvejledningen flyttet, så dagsværdierne gælder fra kl. 6 (og ikke fra kl. 7 som normalt) på de 30 dage 

årligt.  

Det er dyrt at have et skib liggende i havn uden at kunne få last om bord, ligesom det giver en støjmæssig 

belastning af havneområdet samt en ekstra påvirkning med NOx, SOx (her er dog kommet betydende krav til 

udledningen) og CO2, da der vil være behov for at have generatorer i drift på skibet (til belysning, 

ventilation og varme mv.), som kan forventes at bruge tung fuelolie, der er særligt forurenende. Dette taler 

for, at der af erhvervsmæssige og bredere miljømæssige hensyn dispenseres til at udvide dagstiden fra kl. 7 

til kl. 6 på de 30 årlige dage med udvidet drift. 

Ligeledes taler det for, at der er tale om et tillæg til en tilladelse, som nu løber i en begrænset periode 

(hovedtilladelsen udløber med udgangen af 2022), hvorefter man, hvis der skal udarbejdes en ny tilladelse 

kan lave en ny og samlet vurdering af støjbilledet (evt. støjberegning mv.). 

Vilkår 5 (støj) 

For at sikre, at generne for de nærmeste omboende er mindst mulige, ved at give mulighed for at 

tilrettelægge udendørs aktiviteter anderledes, er der stillet vilkår om, at varsle naboer og regionen på 

forhånd. Dette er også et effektivt tilsynsredskab, idet det så for tilsynsmyndigheden er forholdsvist let at 

kontrollere, at kravet om maks. 30 årlige arbejdsdage med udvidet driftstid bliver overholdt. Tiltaget er så 

hurtigt at udføre og ikke forbundet med nogen økonomisk ulempe, at det vurderes proportionalt. Varslet 

på en uge er foretaget som en afvejning af muligheden og af hensyn til ansøgers mulighed for at indgå 

kontrakter. 
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Vilkår 6 (støj) 

Af hensyn til de omkringboende vurderer regionen, at alle typer tiltag, som relativt let og billigt kan sikre, at 

støjgener mindskes, bør udføres. Dette tiltag med at læsse bag eksisterende materialestakke er foreslået af 

ansøger selv, og det vurderes proportionalt. 

Vilkår 7 til 9 (støj) 

Der foreligger ikke en støjberegning eller støjmåling, hvorfor det er nødvendigt at stille vilkår, om at der kan 

opsættes støjvolde, hvis det skulle vise sig, at der er væsentlige gener fra støj. Derfor er det også 

nødvendigt at kunne kræve en måling af støjen. 

Støv 

Der er i hovedtilladelsen fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at der ikke er 

behov for at stille yderligere vilkår vedrørende støv, idet de allerede stillede vilkår vedrørende støv er 

tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer omkring det ansøgte 

graveområde.  

Trafikbelastning 

Adgangen til råstofgraven vil ske til og fra Staboltvej. Det er Svendborg Kommune, der som vejmyndighed 

vurderer de trafikale forhold.  

 

Kulturarv og andre beskyttelser 

Regionen vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke forhold af arkæologisk art og ikke vil påvirke fredninger, 

fortidsminder og beskyttelseslinjer Det ansøgtes påvirkning i området vil være lokal og der vil være tale om 

påvirkning med støj og støv, og der ikke er fortidsminder og beskyttelseslinjer i nærheden, som vil kunne 

påvirkes af disse to gener. 

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 mennesker, natur 

og omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at tillægget ikke er i strid med de planmæssige interesser, 

der gælder for området. 

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

råstofindvinding. 

  



16 
 

7 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

 

7.1 Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter 

habitatbekendtgørelsen 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 interesse i 

afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 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 30. september 2019 

kl. 23.59.  

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Tillægget til tilladelse 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 

modtagelsen af dette brev. 

 

 

 

 

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

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

 
Svendborg Kommune, trine.thorup@svendborg.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 
Naturstyrelsen: nst@nst.dk 
Miljøstyrelsens lokale enhed: fyn@mst.dk 

Parter 

 

Ingrid og Keld Dieckmann 11d Bjerreby By, 
Bjerreby 

Stjoul Fiskervej 3 A-B, Tåsinge, 
5700 Svendborg 

- 

NCC Industry A/S, CVR.NR. 
26708435 

Ansøger - nlu@ncc.dk 

Marie Dreier Dieckmann 11a Bjerreby By, 
Bjerreby 

Stjoulvej 3, Tåsinge, 5700 
Svendborg 

- 

Charlotte Pytlick og Anette 
Nielsen 

10a Bjerreby By, 
Bjerreby 

Staboltvej 14, Tåsinge, 5700 
Svendborg 

- 

NAVNE- OG 
ADRESSEBESKYTTELSE 

11c Bjerreby By, 
Bjerreby 

- - 

Foreninger (klageberettigede) 

Dansk Botanisk Forening: nbu_fyn@botaniskforening.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling svendborg@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, svendborg@dof.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds sydfyn@friluftsraadet.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karsten Baisgaard 

Områdechef 

mailto:nbu_fyn@botaniskforening.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:myndighed@skat.dk
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8 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

Bilag 1. Oversigtskort og detailkort  

Bilag 2. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema  

Bilag 3. Råstoftilladelse af 2002 
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Bilag 1 – Oversigtskort og detailkort 

Oversigtskort med kørselsrute (blå streg): 

 
 
Kort med graveområdet indrammet samt kørselsrute fra råstofgraven indtegnet (blå streg): 

 



 

8.3 Bilag 2 – Screeningsafgørelse 
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NCC Industry A/S 
CVR-NR: 26708435 
 

Miljø og Råstoffer 
Kontaktperson: Tine B. Schrøder 
E-mail: tbs@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 24 60 30 12 
Den 21. marts 2019  
Journalnr.: 18/41362 

Afgørelse (screeningsafgørelse) om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig 

råstofindvinding på matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune ikke 

er omfattet af krav om miljøvurdering 

Region Syddanmark har den 11. juli 2018 modtaget jeres ansøgning om tillæg til råstoftilladelse på matr.nr. 
11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten 
i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Den 7. september, 9. oktober og 13. november 2018 er der modta-
get supplerende oplysninger fra ansøger til brug for afgørelse af screeningen.  

Afgørelse 

Det ansøgte projekt optræder på miljøvurderingslovens1 bilag 2, pkt. 2a. Region Syddanmark har derfor 
gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 16. Screeningen er gennemført med henvisning 
til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. 
 
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor 
ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tillæg til tilladelse til er-
hvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom. 
 
Afgørelsen er meddelt efter § 21 i miljøvurderingsloven.   

Begrundelse for afgørelsen 

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljø-
vurderingslovens bilag 6, herunder:  
 

1. projektets dimensioner 
2. den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt 
3. påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres) 
4. påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 
5. kumulative effekter 

 
Projektet er placeret i et landområde og vil ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, 
beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. 
 

                                                           
1
 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. 

oktober 2018. 
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Miljøpåvirkningerne i form af støj og støv begrænses ved at graveområdet og dermed lastningen af lastbiler 
flyttes længere væk samt ved at tilrettelægge lastning så generne mindskes. Støjpåvirkningen vurderes at 
kunne overholde de vejledende støjgrænser for åbent land med spredt bebyggelse. Støvpåvirkningen be-
grænses ved vanding af oplag og interne køreveje i tørre perioder. Støj- og støvpåvirkning vil i øvrigt blive 
reguleret gennem indvindingstilladelsen.  
 
Transporten med råstoffer fra arealet vil også kunne påvirke beboere langs transportruten mod Svendborg 
samt ved Svendborg Havn i nogen grad.  
 
Samlet vurderes det, at etablering af råstofindvindingen ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet, 
hverken i sig selv eller i kumulation med øvrige aktiviteter i området. 

Sagens baggrund 

Der er ansøgt om tillæg til tilladelse til råstofindvinding indtil 31. december 2022 omhandlende forøget 
kørsel med lastbiler i ydertimerne af hensyn til virksomhedens behov for omlastning til skibe på Svendborg 
Havn fra bentonitgraven på matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune.  
 
Det ansøgte areal ligger umiddelbart syd for Staboltvej og øst for Stjoulvej. Arealet er udlagt som graveom-
råde for ler (bentonit) i Region Syddanmarks Råstofplan 2016.  
 
I den eksistrende tilladelse er der tilladelse til drift i råstofgraven: 

Mandag til fredag 7.00 til 18.00 dog kun udlevering, læsning og kørsel indenfor virksomhedens område 

Mandag til fredag 7.00 til 16.00 

 

Der ansøges om følgende udvidede driftstider for læsning og kørsel inden for virksomhedens område:  

mandag – søndag: 5.30 til 22:00, dog max. 30 dage/år. 

 

Udkørsel kommer til at ske via den eksisterende adgangsvej. 

 
Ansøger har oplyst, at det forventes at der ikke mere er behov for støjvolde og at der afholdes møde med 
naboer ang. muligheden for at fjerne dem.  

Ejerforhold 

Keld og Ingrid Dieckmann står som ejere af ejendommen matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby. 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens2 § 19, stk. 1. Formålet med 
høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.  

Høringen forløb i perioden fra 1. februar 2019 til og med den 28. februar 2019. Høringsbrevet blev sendt til 
kopimodtagerne, som er oplistet nederst i denne afgørelse. Der indkom følgende bemærkninger:  

                                                           
2
 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, med senere ændringer. 
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Fra Svendborg Kommune (opsummeret): 

Ønsker at det fremgår tydeligt, at natstøjgrænsen i boligområdet skal overholdes, hvilket umiddelbart be-
tyder, at der ikke må arbejdes mellem kl. 6 og 22 medmindre der er sikkerhed for at støjgrænserne er over-
holdt i denne periode.  Det er ikke i screeningsskemaet i udkastet godtgjort, at natstøjgrænsen er over-
holdt. 

Regionens bemærkninger til kommunens høringssvar: 

Regionen er enig i, at det ikke er godtgjort, at støjgrænserne er overholdt i tiden fra kl. 6 (7) til 22. Derfor 
kan der ikke nødvendigvis forventes tilladelse i hele det ansøgte tidsrum idet der vil blive stillet vilkår om 
bl.a. driftstider i det endelige tillæg til tilladelse, hvilket nu er blevet præciseret i screeningsskemaet.   

Det er først i forbindelse med udarbejdelse af tillægget til tilladelsen, at det endeligt besluttes, hvad der 
kan tillades rent støjmæssigt. Til brug for beslutningen anvendes Miljøstyrelsens gældende vejledning vedr. 
støj, herunder de vejledende støjgrænser og efter en konkret vurdering. Ved screeningsafgørelsen vurderes 
alene, om der samlet set er tale om en aktivitet, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Klagevejledning  

Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. 
miljøvurderingslovens § 49. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdæk-
kende 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, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis I ønsker at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der klages via Klageportalen, 
som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En kla-
ge koster kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales 
med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 23. april 2019 (fristen for-
længet pga. helligdage). Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette 
brev, jf. miljøvurderingslovens § 54. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Tine B. Schrøder på tlf.: 24 60 30 12 eller e-mail: 
tbs@rsyd.dk med henvisning til journalnr. og titel på afgørelsen. 
 
Med venlig hilsen  

 
Tine B. Schrøder 

Biolog  
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Svendborg Kommune. E-mail: trine.thorup@svendborg.dk; jakob.norby@svendborg.dk  
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk 
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

 
Parter (sendt pr. mail og Digital Post): 
Ansøger: NCC Industry A/S, CVR-nummer 26708435, nlu@ncc.dk 
Lodsejer: Ingrid og Keld Dieckmann, Stjoul Fiskervej 3, Tåsinge, 5700 Svendborg 
 
Øvrige parter (sendt pr. Digital Post eller ved fysisk omdeling): 
 

Matrikelnr.  Ejerlav Navn (ejere) Ejendommens adresse 

11c Bjerreby By, Bjerreby NAVNE- OG ADRESSEBESKYT-
TELSE 

Stjoulvej 7, 5700 Svendborg 

11a  Bjerreby By, Bjerreby Marie Tholstrup Dieckmann Stjoulvej 3, Tåsinge, 5700 Svend-
borg 

10a Bjerreby By, Bjerreby Charlotte Pytlick 
Anette Nielsen 

Staboltvej 14, Tåsinge, 5700 
Svendborg 
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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 
Kriterier iht. bilag 6 i miljøvurderingsloven jf. lovbekendtgørelse  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 11. juli 2018 med senere supplerende oplysninger af 7. september, 9. oktober og 13. 

november 2018. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved høring af Vejle Kommune, museet og naboer til projektområdet inddra-

get. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i 

vurderingerne. 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen 

Der er ansøgt om tillæg til tilladelse til råstofindvinding indtil 31. december 2022 vedr. kørsel på dele af matr.nr. 11d Bjerreby By, 
Bjerreby på Tåsinge i Svendborg Kommune. Se oversigtskort (figur 1) nedenfor. 
 
Nærmeste landsby er Bjerreby mod nordvest med nærmeste boligområde (bladet bolig og erhverv) under 300 meter fra kørselsve-
jen og ca. 140 meter fra råstofgravens grænser. 
 
I den eksistrende tilladelse er der tilladelse til drift i råstofgraven: 
Mandag til fredag 7.00 til 18.00 dog kun udlevering, læsning og kørsel indenfor virksomhedens område 
Mandag til fredag 7.00 til 16.00 
 
Der ansøges om følgende udvidede driftstider for læsning og kørsel inden for virksomhedens område:  
mandag – søndag: 5.30 til 22:00, dog max. 30 dage/år. 
 
Udkørsel kommer til at ske via den eksisterende adgangsvej. 
 
Ansøger har ikke oplyst nærmere om hvor mange transporter, der forventes afviklet indenfor den ansøgte, udvidede kørselstid. 
 
Der er i VVM-redegørelsen forudsat etablering af 3 støjvolde på hver 5 meters højde op mod de to nærmest beliggende ejendom-
men samt mod Bjerreby. Støjvoldene er sat som vilkår i eksisterende tilladelse. Indvinder har i oktober 2018 oplyst, at støjvoldene 
nu forventes nedlagt efter aftale med de to ejere af vest for graven, da indvindingen rykker øst på og støjkilderne dermed kommer 
længere væk.  
 
Der vil blive brugt vand til støvbekæmpelse.  
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Kørslen vil foregår med lastbiler.  
 
Der forventes tilkørt materialer til Svendborg Havn, som er blevet hørt forinden denne afgørelse. Der er ikke indkommet bemærk-
ninger fra SK vedrørende forøget støj på havneområdet. 

 
Bygherre – navn, adresse, mail og telefon-
nummer 

 
Ansøger: NCC Industry A/S. Lodsejere: Ingrid og Keld Dieckmann, Stjoul Fiskervej 3, Tåsinge, 5700 Svendborg. 

Bygherres kontaktperson, mail og telefonnum-
mer 

NCC Industry A/S, Nanna Swane Lund,  nlu@ncc.dk, 51 59 13 32 

Projektets placering og arealbehov i ha Det ansøgte placeres indenfor det tilladte graveareal på ca. 20 ha.   

Oversigtskort  

 
Figur 1. Oversigt over området. Det ansøgte areal ligger indenfor udpeget graveområde for bentonit i et område præget af landbrugsdrift 
og mod nordvest landsbyen Bjerreby. Pink område, Projektarealet hvorindenfor der kan forekomme kørsel i forbindelse med læsning. 
Turkis streg: Rute mod svendborg. Blå streg: Kørevej/eksisternde adgangsvej ud til offentlig vej 

mailto:nlu@ncc.dk
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Projektets behov for råstoffer – type og mæng-
de i anlægs- og driftsfasen 

Ingen. 

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

Ingen. 

Mængden og typen af affald som følge af pro-
jektet i anlægs- og driftsfasen 

Ingen. 

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

Intet.   

Kriterium Ja  
Bør under-
søges  

Nej  Bemærkninger 

Er der andre ejere end bygherre?   x Nej. 

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

x   

Der er meddelt tilladelse til gravning af bentonit den 10. juni 2002. Tilladelsen 
udløber 31. december 2022. Der blev i den forbindelse udarbejdet en VVM-
rapport, hvori der der er vurderet på de transporter, som gravningen medfører.  
 
Det ansøgte vil ikke føre til flere transporter end allerede forudsat i eksisteren-
de tilladelse; der er udelukkende tale om, at en del af støjen vil være på andre 
tidspunkter.  
 
Der forventes ikke en kumulativ påvirkning mht. støj i form af et højere dB-
niveau i peaks (men snarere et lavere niveau idet en del af transportstøjen 
fjernes/uddeles på flere tidspunkter), men den længere driftsperiode kan give 
anledning til en højere middelvægtet støjpåvirkining i ydertimerne pga. de 
lavere støjgrænser her.  
 
Det skal derfor vurderes, om støjgrænserne kan forventes overholdt og om 
ansøger med de ansøgte tiltag (i form af f.eks. sms-varsling af naboer mv.) kan 
modificere øvrige gener tilstrækkeligt.   

 Forudsætter projektet etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet 

  x  Nej. 
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afKræver bortskaffelse af affald og spildevand 
ændringer af bestående ordninger? 

  x Nej. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for 
støj? 

  x 

Det ansøgte: 
Der er er ansøgt om udførsel af lastbiltransporter i op til 30 dage årligt på an-
dre tidspunkter end angivet i eksisterende tilladelse – nemlig fra 05.30 til 22.00. 
Der er ikke ansøgt specifikt om drift lørdage og søn- og helligdage.  
 
Det ansøgte område ligger i åbent land og de nærmeste boliger er beliggende 
ca. 210 meter vest for etape 2 af graveområdet (etape 1 er færdiggravet) samt 
kørevejen ud af råstofgraven. For boliger i åbent land bør der jf. støjvejlednin-
gen

1
  tages udgangspunkt i de støjgrænser, der gælder for områdetype 3 (Om-

råder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder). Vejledende 
grænseværdier i områdetype 3 (se tabel 1 nedenfor).  
 
Det ansøgte ligger ligeledes op ad en landsby Bjerreby, hvor nogle beboelser 
ligger i landzone (centerområde, blandet bolig og erhverv) og nogle huse ligger 
i byzone (centerområde, blandet bolig og erhverv, som også er områdetype 3 
og derfor har samme støjgrænser). Der er 290 meter fra nærmeste punkt på 
kørevejen (inde i råstofgraven) til de udlagte centerområder og fra nærmeste 
punkt i selve råstofgraven 130 meter.  Der gælder samme vejledende støjkrav 
her som ved beboelse i åbent land (se tabel 1): 
 

Tidsrum Man-fre 7-18 
Lør 7-14 

Man-Fre 18-22 
Lør 14-22 

Alle dage 22-7 

Områdetype 3 
 

55 dB(A) 45 dB (A) 40 dB(A) 

Tabel 1. Vejledende støjgrænser i det berørte område. 

 
En del af læsningen kan forventes at ske let nedsænket i terræn, da der er 
afgravet en del, hvilket vil formindske støjen i retning mod Bjerreby. Ansøger 
har oplyst, at de vil laste bag materialestakke, når det er muligt, sådan at stak-
ken fungerer som støjvold.  
 
Støjvoldene er sat som vilkår i eksisterende tilladelse. Indvinder har i oktober 
2018 oplyst, at støjvoldene nu forventes nedlagt efter aftale med de to ejere af 
vest for graven, da indvindingen rykker øst på og støjkilderne dermed kommer 
længere væk. Dermed kommer graveområdet ca. 230 meter væk fra nærme-
ste naboer og også længere væk fra beboerne i Bjerrebys vestlige del, som 
også har været den nærmest. Afstanden mod nord ændres dog ikke væsentligt 

                                                
1
 Miljøstyrelsen: Ekstern støj fra virksomheder (1984) 
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og er ca. 300 meter fra udkørslen fra graven.  
 
Ansgøer har oplyst, at det ansøgte vil være i ”kampagner”, men kan ikke oply-
se nærmere om, hvornår på året, disse kampagner i særlig grad forekommer.  
 
Støj i området: 
Der er ikke udført støjberegninger i forbindelse med ansøgningen om ændrin-
ger, men der blev foretaget beregninger i forbindelse med udarbejdelse af 
VVM-redegørelsen.  
 
Redegørelsen angiver, at der ved nærmeste beboelse er en påvirkning på eller 
under 45 dB(A) for etape 2 uden støjvold, hvorfor støjvolden formodentlig kan 
fjernes uden overskridelse af grænseværdierne i dagstiden for den eksisteren-
de drift.  
 
I støjberegningen var indbefattet både grave- og sorterearbejde, men ikke  
lastbilkørsel, idet det blev vurderet af underordnet betydning (i den almindelige 
driftsituation). 
 
I den ansøgte situation vil der i ydertimerne udelukkende være tale om lastbil-
kørsel, men der kan være tale om mere intensiv kørsel med flere transporter 
pr. tid. Man kan derfor ikke umidelbart slutte noget om støjniveauet i yderti-
merne ud fra den tilgængelige støjberegning.  
 
Støj fra læsning af lastbilerne vurderes ikke at være impulsholdig eller tydeligt 
toneholdig. Lastbiler vil køre med lav fart i områderne omkring råstofgraven, 
hvilket giver en middelværdi for kildestyrke på 101 dB efter Støjdatabogen (del 
3, ”Kørsel og intern transport”, Rapport nr. LI 460/89. Miljøstyrelsen/Lydteknisk 
Institut, november 1989  jf. rapporten ”Støj fra lastbiler. Målinger 2008”, Delta).  
 
Støjen dæmpes med afstanden fra kilden med 6dB pr. fordobling af afstanden, 
men det kan ikke uden en støjberegning mere præcist siges, hvor meget stø-
jen der er dæmpet ved de omboende, da den initiale dæmpning afhænger af 
terræn, støjvolde, underlag mv og da det reelle støjniveau hos modtageren 
også afhænger af vejrforhold. 
 
Støjvolde: 
Ansøger har nu oplyst, at støjvolde er ved at blive taget ned igen efter naboer-
nes eget ønske, da indvindingen på de næste etaper vil have bevæget sig væk 
fra de nærmeste beboelser. Ansøger har ikke angivet placeringen af oplagene, 
som derfor antages at være skiftende, men indenfor det nye indvindingsområ-
de længere fra omboende.  
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I VVM-rapporten blev det fundet at miljøpåvirkningen fra støj fra transport af 
bentonit samt tørring og findeling, kan dæmpes tll Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser ved at placere støjvolde omkring graveområdet i etape 1 og i 
etape 2 uden støjvolde.  
 
Det vurderes jf. VVM-redegørelsen at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav vil 
være overholdt med det allerede stillede vilkår om støjvolde for så vidt angår 
dagtiden ved den eksisterende drift. Her vil støjpåvirkingen som udgangspunkt 
blive mindre end nu, idet noget af aktiviteten med ansøgningen flyttes til yder-
timerne (nat). 
 
Ændrede grænseværdier:  
Jf. støjvejledningen kan afvigelser fra den tidsmæssige definition af dag, aften 
og nat ændres i en tilladelse, hvis virksomhedens drift kræver det. Der skal dog 
være mulighed for 8 timers sammenhængende ro.   
 
Driftstider: 
Det er ikke, særligt hvis støjvoldene fjernes, ikke umiddelbart givet, at de vejle-
dende grænseværdier for Områdetype 3 kan overholdes i tidspunkterne 18 til 

22 og fra 05:30 til 07:00 med den ansøgte transport.  
 
I en tilladelse vil støjpåvirkningen blive reguleret ved f.eks. at stille vilkår om 
støjvolde, særlig placering af oplag mv. Der kan evt. fastsættes en ændret 
grænse mellem dag og nat til kl. 6 (i stedet for til kl. 7), hvis driften af virksom-
heden kræver det. 
 
Uanset dette, er der skærpede krav til støj mellem kl. 6 (evt. 7) og 22, som ikke 
umiddelbart kan indses overholdt, hvorfor der i tilladelsen formentlig, men efter 
en nærmere, konkret vurdering, vil blive stillet krav om, at der ikke arbejdes før 
kl. 6 (7) og efter kl. 22 for at sikre, at støjgrænserne overholdes.  
 
Da driften nu er flyttet østover og det vestlige areal nu efterbehandles, vurde-
res det, at støjgrænserne vil være overholdt i tiden mellem 6 og 22, idet støj-
grænserne her er højere. De nærmeste omboende vil nu (efter driften er flyttet 
mod øst) være ca. 250 meter fra indvindingen, hvilket erfaringsmæssigt (støj-
beregninger i sammenligneligt landskab fsva. lastbilkørsel) vil give en støjpå-
virkning på noget under 40 dB fra en lastbil. 
 
 
Samlet vurdering: 
Da driften flyttes østover, vurderes det, at støjgrænserne vil være overholdt i 
dagtimerne 6 (7) – 22 jf. de tidligere udførte støjberegninger. 
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Hvis der stilles bestemte krav om, at der ikke må være aktiviteter mellem kl. 6 
og 22 samt evt. øvrige proportionale krav til f.eks. hvor lastbiler må køre og 
lastes (nemlig øst for den første, nu færdiggravede etape), kan de generelle 
støjgrænser forventes overholdt på alle tidspunkter og der vil ikke opstå uac-
ceptable gener.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af et tillæg til den gældende tilladelse, vil der 
blive stillet krav til overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier evt. med 
ændret dag/nat-definition efter en konkret vurdering.  
 
Hvis grænseværdierne viser sig ikke at kunne overholdes, kan bygherren blive 
pålagt at foretage afhjælpende foranstaltninger, herunder f.eks. etablere støj-
volde eller indskrænke driftstiderne.  
 
Det vurderes, at der med det beskrevne samt de kommende vilkår i tilladelsen 
ikke vil opstå uacceptable støjgener i forbindelse med det ansøgte. 

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?   x 
Vibrationer dæmpes hurtigt med afstanden og forekommer sjældent i forbin-
delse med kørsel med lastbiler. Der forventes ikke nogen væsentlige vibrati-
onsgener, da nærmeste nabo er ca. 175 meter væk.  

Vil anlægget give anledning til støvgener?   x 

Graden af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivi-
tetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meterologiske forhold 
(nedbør, vindretning og –hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr og 
megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer støvgener.  
 
Kørsel vurderes i den allerede udarbejdede VVM-redegørelse ikke at give 
anledning til væsentlige støvgener, hvis der kompenseres ved vanding og 
renhold af veje. Der forventes ikke ændring i denne vurdering ved ændrede 
driftstider.  
 
Derfor skal der i tillæg til råstoftilladelse sikres at der allerede er eller bliver 
stillet de fornødne vilkår om vanding og renhold.   
 
Støv vurderes derfor ikke at være en væsentlig gene.   

Vil anlægget give anledning til lugtgener?   x 
Råstofkørsel giver ikke anledning til lugtgener udover en smule helt lokalt fra 
udstødningsgasser.  

Vil anlægget give anledning til lysgener?   x 

I mørke perioder kan belysning fra lastbilerne genrere de to nærmeste naboer, 
men da der dels er læhegn om begge ejendomme, dels er tale om max. 30 
dage årligt samt at der dels i nogle tilfælde kan læsses bagved lagerstakke og 
det kan forventes, at der i visse tilfælde bliver kørt lidt ned i terræn for  at hente 
materialerne, vurderes det, at der ikke er tale om en væsentlig gene. 
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Må anlægget forventes at udgøre en særlig 
risiko for uheld? 

x   

Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
Ændringen af driftstider for kørsel og transport vil ændre risikoen for uheld i 
forhold til det allerede screenede, da der vil være en særlig udfordring i mørke 
med forøget risiko for at køre fast, køre udover skrænter elller skride ud nær 
skrænter i mørke samt en større risiko for personpåkørsel.  
 
Der lægges til grund, at alle gældende arbejdsmiljøregler overholdes og at de, 
der færdes i graven bærer reflekterende veste, at materialerne er aflæsset i 
sikker afstand fra skrænter og vandoverflader og at der ved sædvanlig, reflek-
terende skiltning er angivet, hvor lastbiler må køre og laste af hensyn til den 
forøgede risiko. Når disse forhold er i orden, vurderes der ikke at være væsent-
lig forøget risiko. Der skal derfor stilles relevante vilkår i tilladelsen.   

Overskrides de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

  x Råstofindvinding og -kørsel giver ikke anledning til væsentlig luftforurening. 

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

  x 

Grundvand: Der kræves ikke kontakt med grundvand og der udledes ikke 

stoffer, der kunne komme i kontakt med grundvandet.  Der er dog altid en 
risiko for uheld i form af spild af brændstof fra lastbilernes brændstoftanke. Det 
vurderes at der skal stilles de sædvanlige vilkår vedr. spild. 
 
Overfladevand: Der udledes ikke stoffer, der kunne komme i kontakt med 

overfladevandet.  Der er dog altid en risiko for uheld i form af spild af brænd-
stof fra lastbilernes brændstoftanke. Det vurderes at der skal stilles de sæd-
vanlige vilkår vedr. spild. 
 
Det er en forudsætning for ovenstående vurdering at tankning af lastbiler fore-
tages udenfor råstofgraven.  

Projektets placering 

Kriterium Ja 
Bør under-
søges 

Nej Bemærkninger 

Forudsætter projektet ændring af den eksiste-
rende arealanvendelse?  

  x 
Den eksisterende anvendelse er råsstofindvinding med tilhørende oplagsplads 
og adgangvej. Der ændres ikke på dette.  
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Forudsætter projektet ændring af en eksiste-
rende lokalplan for området? 

  x Nej, der er ingen lokalplan. 

Forudsætter projektet ændring af kommunepla-
nen? 

  x 
Nej, området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks råstof-
plan 2016. Projektet vil derfor ikke medføre en ændring af kommuneplanen. 

Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der 
fremgår af gældende kommune- og lokalpla-
ner? 

  x Nej.  

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets råstoffer? 

  x Nej.  

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets grundvand? 

  x 
Nej, der interageres ikke med grundvand og der stilles de almindelige vilkår 
ang. forureningsbeskyttelse.    

Indebærer projektet en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder? 

  x Nej.  

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnær-
hedszonen? 

x   
Ja. Den ansøgte aktivitet forventes ikke at være i modstrid med regler for an-
vevndelse af kystnærhedszonen.  

Forudsætter projektet rydning af skov?   x Nej.  

Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller naturparker? 

  x Nej.  

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?   x Nej.  

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede 
eller fredede områder nationalt? 

  x 

Nej, ingen nationalt registrerede eller fredede områder berøres.  Der er ca. 
1200 meter til nærmeste beskyttede naturtype (strandeng). Det vurderes, at på 
denne afstand berøres ingen internationalt registrerede, beskyttede eller fre-
dede områder af den forøgede aftentrafik. 

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede 
eller fredede områder internationalt (Natura 
2000)? 

  x 
Ca. 1250 meter i retning mod sydøst findes Natura 2000-området ”Sydfynske 
Øhav”. Det vurderes, at på denne afstand berøres ingen internationalt registre-
rede, beskyttede eller fredede områder af den forøgede aftentrafik.  
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Forventes området at rumme beskyttede arter 
efter bilag IV? 

  x 

Nej. Området forventes ikke at rumme bilag IV-beskyttede arter, og der er 
ingen kendte forekomster. Man kunne tænke sig en helt lokal påvirking af visse 
dyrearter, men der er ingen kendte fund. Det vurderes, at på længere afstande 
(f.eks. i Natura 2000-området 1250 meter væk) vi ingen dyrearter påvirkes af 
den forøgede aftentrafik. 

Forventes området at rumme danske rødlistear-
ter? 

  x 

Nej, der er ingen kendte registreringer af rødlistearter på eller umiddelbart 
omkring området, som allerede er forstyrret. Dog vil forstyrrelserne nu gribe ind 
i aftentimerne og man kunne derfor  tænke sig en helt lokal påvirking af visse 
dyrearter. 

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

  x 
Nej. Der er ikke risiko for påvirkning af overfladevand udover hvad der følger 
pga. kørsel i mørke.  

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

  x 
Nej, der er ikke ændret risiko for påvirkning af grundvand udover forøget kørsel 
i mørke.   

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

  x Nej.   

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

  x 
Der er ikke kendskab til, at miljøkvalitetsnormer allerede skulle være overskre-
det i Bjerreby, hvor det nærmeste boligområde er.  Projektet kan ikke påvirke 
dette område. 

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket 
område? 

  x Nej, men en stor del af landsbyen Bjerreby vest og nord for ligger i byzone.  

Kan projektet påvirke historiske landskabs-
træk? 

  x Nej, ændret kørselsmønster ændrer ikke på historiske landskabstræk.   

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?   x 
Nej, det ændrede kørselsmønster vurderes ikke at ændre på de kulturelle 
landskabstræk.    

Kan projektet påvirke arkæologiske værdi-
er/landskabstræk? 

  x Nej, der graves ikke og køres ad allerede etablerede veje.   

Kan projektet påvirke æstetiske landskabs-
træk? 

  x 
Nej, det ændrede kørselsmønster vurderes ikke at forstyrre æstetiske land-
skabstræk.   

Kan projektet påvirke geologiske landskabs-
træk? 

  x Nej.  
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Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Den forventede miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning i areal 

Den forventede miljøpåvirkning fra kørslen vil være lokal i området rundt om råstofgraven, ved beboelser langs transportruten ind 
mod Svendborg samt på Svendborg Havn. 

Omfanget af personer der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen 

Det ansøgte ligger tæt på to ejendomme, hvoraf den ene ejes af lodsejer. Tæt på (ca. 200 meter fra) ligger landsbyen Bjerreby 
(nordvest, nord og nordøst for råstofgraven). Det øvrige opland er et forholdsvist tyndtbefolket område med spredt bebyggelse i 
form af landejendomme.   

Kriterium Ja  
Bør under-
søges  

Nej  Bemærkninger 

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, 
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning? 

  x 

Området ligger ret tæt på landsby, hvilket giver en vis sårbarhed, men området 
ligger øst for de mest berørte boliger samt hovedparten af landsbyen. Det er 
forholdsvis få dage om året, hvor der er en sydøstlig vindretning, hvilket be-
skytter mod støjbelastning. 
Derfor vurderes der samlet ikke at være tale om en sårbar placering.  

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige enkeltvis? 

  x 

De identificerede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være væsentlige enkelt-
vist. Der vil være miljøpåvirkninger i form af støj og tung trafik på senere tids-
punkter end hidtil, med med de forudsatte foranstaltninger i form indskrænkel-
se af driftstider, driftens placering længere væk fra nærmeste omboende mv. 
vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig for beboere i området.  

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige samlet? 

  x 
De identificerede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være væsentlige, heller 
ikke samlet. 

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud 
over kommunen? 

  x Nej.  

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabo-
lande? 

  x Nej. 

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som 
kompleks 

  x 
Nej. Miljøpåvirkningen består mest i øget støj samt evt. øgede støv- og lysge-
ner. Det er velkendte påvirkninger, som er almindelige for denne type projek-
ter, og som kan forudsiges og beskrives. 

Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirknin-
gen? 

x   
Ja, støj, støv og tung trafik vil øges i ydertimerne, men være tilsvarende mindre 
på andre tidspunkter.  



Sagsbehandler: Tine B. Schrøder 
E-mail:tbs@rsyd.dk 
Dato: 19. marts 2019 
Journal nr.: 18/41362  

12 
 

Er påvirkningen af miljøet varig?   x Påvirkningen er ikke varig. 

Er påvirkningen af miljøet hyppig?   x 
Der vil være øget aktivitet i 30 dage om året. Dette vil fortinsvis være i sam-
menhængende kampagner jf. ansøger. 

Er påvirkningen af miljøet irreversibel?   x Nej.   

Er der andre kumulative forhold?   x Nej.   

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

  x Ja, ved at stille vilkår til driften som beskrevet ovenfor.  

Konklusion 

 Ja Nej Bemærkninger 

Giver resultatet af screeningen anledning til at 
antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at der skal udarbej-
des en miljøkonsekvensrapport? 

 x 

Kørslen sker i et landområde og vil ske under alle omstændigheder. Aktiviteten er på den baggrund 
allerede screenet og kun tidspunkterne er anderledes end ellers forudsat. Der vil ikke være væsent-
lig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna eller af kulturelle eller landska-
belige forhold.  
 
Der vil med det ansøgte være en støjpåvirkning på andre tidspunkter end normalt,  hvilket kan på-
virke mennesker og dyr i området.  
 
Med den angivne drift vurderes det, at støj ved de omkringliggende boliger ikke er væsentlig. I ind-
vindingstilladelsen vil støjen reguleres gennem vilkår, herunder vilkår om at tilsynsmyndigheden kan 
udbede sig en støjmåling, hvis det vurderes nødvendigt og kræve foretaget afhjælpende foranstalt-
ninger.  
 
Påvirkningerne fra projektet forventes derfor ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt, når der stilles 
vilkår til driften ved bl.a. ansøgers påtænkte tiltag for at mindske generne ved driften. 
 
Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkon-
sekvensrapport, da projektet, hverken i sig selv, eller i kumulation med såvel udnyttede som uudnyt-
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tede tilladelser og godkendelser samt vedtagne planer, vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 

 
 
 
Dato: 19-03-2019 
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8.3 Bilag 3 – Råstoftilladelse af 10. juni 2002 
 






















































