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DELVIS TILBAGETRÆKNING AF TILLA-

DELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG RÅSTOF-

INDVINDING 

af sand, grus og sten gældende til den 31-12-2029 på matr.nr. 19c og del af matr. 

nr. 16a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Fåborg-Midtfyn Kommune. 
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Sagens baggrund 

Region Syddanmark har den 15. april 2020 meddelt tilladelse til indvinding af op til 150.000 m3 sand, grus 

og sten årligt på 16 ha af matr.nr. 19c Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå og del af matr. nr. 16a Sdr. Nærå By, Sdr. 

Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune frem til 31. december 2029. 

Forud for regionens råstoftilladelse har Faaborg-Midtfyn Kommune den 21. januar 2020 meddelt dispensa-

tion til fjernelse af jorddiget mellem matr. 19c og 16a Sdr Nærå By, Sdr. Nærå efter museumsloven.  

Derudover har Faaborg-Midtfyn kommune den 18. marts 2020 meddelt tilladelse til vandindvinding efter 

vandforsyningsloven i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet og grusvask.  

I forbindelse med Region Syddanmarks sagsbehandling er der i perioden fra den 10. februar 2020 til den 9. 

marts 2020 foretaget en høring af Faaborg-Midtfyn Kommune jf. råstoflovens §10. I samme periode er der 

foretaget en partshøring af ansøger, lodsejer samt øvrige parter i sagen.  

 

Nye oplysninger 
I mail af den 7. maj 2020 har Faaborg-Midtfyn Kommune over for Region Syddanmark oplyst, at kommu-

nens dispensation til nedlæggelse af jorddiget blev påklaget den 5. februar 2020 af Slots og Kulturstyrelsen. 

 

Regionens vurdering af sagen  

Region Syddanmark var ved meddelelsen af tilladelsen ikke bekendt med at dispensationen til nedlæggelse 

af jorddiget var blevet påklaget.  

Region Syddanmark har i forbindelse med sagsbehandlingen foretaget en afvejning i henhold til råstoflo-

vens § 3 og på den baggrund er der meddelt en tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. 19c og 16a Sdr. 

Nærå By, Sdr. Nærå. På bagrund af afvejningen er der stillet en række driftsvilkår og efterbehandlingsvilkår 

for at begrænse de miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.  

Efter modtagelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes mail den 7. maj 2020, er det regionens vurdering, at afvej-

ningerne efter råstoflovens § 3 og den efterfølgende råstoftilladelse er truffet på et ikke korrekt grundlag i 

forhold til fjernelse af jorddiget. En klage fra Slots- og Kulturstyrelsen er en vigtig oplysning, som regionen 

burde have haft forinden, der blev truffet afgørelse om tilladelse til råstofgravning og fjernelse af jorddiget. 

Angående høring har Region Syddanmark dags dato forinden denne afgørelse kontaktet Jørn Nielsen Sten 

og Grus A/S for en høre hans bemærkninger til den delvise tilbagetrækning af råstofindvindingstilladelsen. 

Jørn Nielsen Sten og Grus A/S oplyser, at det godt kan lade sig gøre at grave på matriklerne og samtidig be-

skytte jorddiget. Han er indforstået med at diget ikke må graves med mindre klagenævnet kommer frem til 

at kommunen får medhold i klagesagen og at dispensationen til fjernelse af jorddiget kan anvendes. 
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Region Syddanmark trækker på denne baggrund delvist råstoftilladelsen af 15. april 2020 meddelt i henhold 

til råstoflovens § 7, stk. 1. tilbage, således at   

 jorddiget mellem matr. 19c og 16a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå ikke må fjernes eller beskadiges i for-

bindelse med råstofindvindingen eller anden jordarbejde.  

 der ikke må graves nærmere end 3 meter fra diget. 

 Råstoftilladelsens bilag 4 (Faaborg-Midtfyns Kommunes dispensation til fjernelse af jorddiget) er 

påklaget. 

 Råstoftilladelsens vilkår 57 ikke er gældende. 

Såfremt klagenævnet kommer frem til, at Faaborg-Midtfyns Kommunes dispensation til fjernelse at diget 

stadfæstes og dispensationen kan anvendes, så er ovenstående begrænsninger ikke længere gældende. 

Hvis dette ikke sker bibeholdes begrænsningerne/den delvise tilbagetrækning og der vil skulle laves en ny 

efterbehandlingsplan, hvor diget kommer til at indgå i landskabet. 

Afgørelse 

Region Syddanmarks tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 19c og del af matr. nr. 16a 

Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune trækkes hermed delvist tilbage. 

Når der foreligger en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ville ovenstående begrænsninger enten 

blive ophævet eller bibeholdt. Såfremt begrænsningerne bliver bibeholdt skal der udarbejdes en ny grave- 

og efterbehandlingsplan over for Region Syddanmark. 

 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse om delvis tilbagetrækning af tilladelse til råstofindvinding kan påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

tet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

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

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative inte-

resser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørel-

sen.  

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 indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

https://naevneneshus.dk/
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For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksom-

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

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 9. juni 2020 kl. 23.59. 

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

modtagelsen af dette brev. 

 

Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

 

Myndigheder 

 
Faaborg-Midtfyn Kommune  
Øhavsmuseet Faaborg 
Slots og Kulturstyrelsen Nykøbing Falster 
VandCenter Syd 
SKAT, myndighed@skat.dk 
 

Parter 

 
Anette Ploug Grønbek Nærågårdsvej 1 5792 Årslev 

Morten Grønbek Nærågårdsvej 1 5792 Årslev 

Karsten Kjær Madsen Nærågårdsvej 12 5792 Årslev 

Malene Mayland Holgersen Nærågårdsvej 12 5792 Årslev 

John Rasmus Hansen Nærågårdsvej 14 5792 Årslev 

Vibeke Varto Hansen Nærågårdsvej 14 5792 Årslev 

Morten Søgaard Dahl Nærågårdsvej 16 5792 Årslev 

Pernille Sander Kvindebjerg Nærågårdsvej 16 5792 Årslev 

Lisbeth Lempert Nærågårdsvej 18 5792 Årslev 

Hans Henrik Johansen Nærågårdsvej 3 5792 Årslev 

Tanja Ib Nærågårdsvej 3 5792 Årslev 

Kristian Marius Knudsen Nærågårdsvej 6 5792 Årslev 

Ruth Pilegaard Knudsen Nærågårdsvej 6 5792 Årslev 

Jan Schønnemann Nærågårdsvej 7 5792 Årslev 
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Viviann Friis Schønnemann Nærågårdsvej 7 5792 Årslev 

Marie Eriksen Henningsen Nærågårdsvej 8 5792 Årslev 

Thor-Leif Henningsen Nærågårdsvej 8 5792 Årslev 

Henry Bjerring Rindebækvej 20 5220 Odense SØ 

Anne Højrup Rindebækvej 21 5220 Odense SØ 

Gitte Dahl Stakdelen 132 5220 Odense SØ 

Leif Søgaard Dahl Stakdelen 132 5220 Odense SØ 

Annette Holger Haarby Stavkærvej 192 5220 Odense SØ 

Bent Schultz Stavkærvej 192 5220 Odense SØ 

Sine Højgaard Jørgensen Svendborgvej 470 5260 Odense SØ 

 

Foreninger 

 
Botanisk Forening, nbu_fyn@botaniskforening.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Krag 

Områdechef 
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