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1. Sagens baggrund 

 

Ansøger at søgt om tilladelse til i perioden 2009 til 2019 at indvinde 
op til 200.000 m3 sand, grus og sten pr år, heraf op til 130.000 m3 un-
der grundvandsspejlet. Den ansøgte indvindingsmængde dækker 
samlet for hele Regisse grusgrav, dvs. både nærværende ansøgning 
og tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til 
erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendom-
men matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).  
 
De første år vil indvindingen primært ske over vand, herefter vil ind-
vindingen primært ske under grundvandsspejlet.  
 
Stenprocenten er i ansøgningen angivet til ca. 10 % og det vurderes 
at det indvundne materiale kan anvendes til stabilgrus, sand-
fyld/bundsikringsmaterialer, vejmaterialer samt betontilslagsmaterialer 
klasse P og E.  
 
Arealet hvor der ønskes indvundet råstoffer er i Region Syddanmarks 
Råstofplan 2008 udlagt som regionalt graveområde for sand, grus og 
sten. 
 

2 Praktiske oplysninger og vilkår 
 
Der gives tilladelse til samlet at indvinde 200.000 m3 sand, grus og 
sten pr år, heraf op til 130.000 m3 under grundvandsspejlet i det på 
forsiden viste område samt det i tilladelse givet af Fyns Amt den 2. 
november 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 
sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svin-
dinge) anviste område. 
 
Nærværende tilladelse ændrer således vilkår 1.2.7 samt 1.5.1 i tilla-
delse givet af Fyns Amt den 2. november 2006. Øvrige vilkår og for-
hold i førnævnt tilladelse er uændret.   

2.1 Generelle bestemmelser og begrænsninger fastsat i 

lovgivningen 

 
2.1.1 Efterbehandling skal udføres i overensstemmelse med vil-

kårene under punkt 2.7, som tinglyses på ejendommen for 
ejerens regning. 

 
2.1.2 Vilkår for tilladelsen er bindende både for ejer og bruger af 

ejendommen. 
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2.1.3 Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 3 år ef-
ter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hin-
anden følgende år. 

 
2.1.4 Brugeren er forpligtet til på et årligt tilsendt skema at indbe-

rette til Nyborg Kommune om indvindingsvirksomheden. 
Nyborg Kommune sender skemaet videre til Danmarks 
Statistik. 

 
2.1.5 Brugeren er forpligtet til at betale råstofafgift af de indvund-

ne materialer, jf. lov om afgift af affald og råstoffer. 

2.2 Generelle vilkår  

 
2.2.1 Som sikkerhed for opfyldelsen af vilkårene skal der stilles 

en ikke tidsbegrænset og ubetinget anfordringsgaranti på 
kr. 1.500.000. Anfordringsgarantien kan stilles i form af de-
positum, en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsik-
ring, jf. råstoflovens § 10, stk. 1, og skal stilles overfor Ny-
borg Kommune.  
 
Sikkerheden er beregnet på grundlag af Raasikker, og der 
tages udgangspunkt i et åbent graveareal på max. 5 ha. De 
5 ha. omfatter såvel arealer i nærværende tilladelse som 
arealer meddelt i tilladelse fra Fyns Amt den 2. november 
2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 
sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge 
By, Svindinge, amtets journal nr. 8-70-30-495-10-2006). 
Der er endvidere taget udgangspunkt i oplysninger om 
overjord, dybder mv. 

 
Kommunen kan når som helst kræve beløbet ændret hvis 
det skønnes nødvendigt på grund af prisudviklingen eller 
hvis indvindingen medfører behov for større sikkerhed.  

 
2.2.2 Indvindingsplan og efterbehandlingsplan: 

 
Inden indvindingen påbegyndes, skal ansøgeren indsende 
en indvindingsplan og en efterbehandlingsplan til godken-
delse i Nyborg Kommune. 
 
Indvindingsplan: På et kort skal der indtegnes placering 
af muld- og overjordsdepoter, afskærmende volde, start-
sted for indvindingen samt indvindingens opdeling i etaper.  
 
Efterbehandlingsplan: Arealet ønskes reetableret til na-
turformål samt til jordbrugsformål. På et kort skal der som 
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minimum angives hvilke arealer der efterbehandles til jord-
brugsformål, hvilke der efterbehandles til naturformål, samt 
eventuelle beplantninger og søers placering/dybde. 
 

2.2.3 Igangværende landbrugsdrift må ikke afbrydes på nogen 
del af området før det er nødvendigt af hensyn til råstofud-
nyttelsen. 

 
2.2.4 I god tid inden afrømning af overfladejorden i et gravefelt 

foretages, skal Odense Bys Museer, have besked om 
hvornår indvindingen starter, således at der kan foretages 
en arkæologisk besigtigelse. 
 
Hvis der under indvindingsarbejderne fremkommer fortids-
minder, skal Odense Bys Museer, straks underrettes på tlf. 
65 51 46 01. 

 
2.2.5 Hvis der under indvindingen fremkommer usædvanlige na-

turhistoriske genstande, skal Naturama, Svendborg straks 
underrettes på tlf. 62 21 06 50. 

 
2.2.6 Hvis en ny bruger overtager indvindingen, eller ejendom-

men skifter ejer, skal Nyborg Kommune oplyses om den 
nye brugers og ejers navn og adresse. 

 
2.2.7 Der må maksimalt indvindes op til 200.000 m³ råstoffer i alt 

pr. år på det ansøgte areal samt på arealet omfattet af tilla-
delse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til 
erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på 
ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge). 

2.3 Vilkår for vejadgang  

 
2.3.1 Indkørsel til graveområdet skal ske via den overkørsel der 

er etableret til Regissevej som er markeret på kortbilaget 
på forsiden. Vejens placering må ikke ændres fra den skit-
serede uden accept fra kommunen.  
 
Kørsel til og fra graveområdet skal ske via Regisse grus-
grav, se kort på forsiden. 
 

2.3.2 Overkørsler skal anlægges efter aftale med Nyborg Kom-
mune og skal vedligeholdes efter kommunens anvisninger. 
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2.4 Vilkår for graveafstande til skel, veje, ledninger, bebo-

elser mv.  

 
2.4.1 Der må ikke indvindes nærmere end 3 m fra vejskel til pri-

vate veje eller privatvejens afgrænsning, fra ejendomsskel, 
hegn og beskyttede diger og ikke under et skråningsanlæg 
1:1,5. 
 
De beskyttede diger er angivet med rød på kortbilaget på 
forsiden. 

 
2.4.2 Der må ikke indvindes tættere end 25 m fra beboelseshuse 

på naboejendomme og ikke under et skråningsanlæg på 
1:1,5. 

 
2.4.3 Foretages indvindingen fra bunden af graven, så gravefron-

terne står med et skråningsanlæg under (stejlere end) 
1:1,5, skal afstanden tillægges 1 x højdeforskellen i terræn 
eller 1,5 * højdeforskellen i bunden af graven. Disse tillæg 
lægges til de oprindelige afstandskrav. 

  
Eksempel ved graveskråning under (stejlere end) 1:1,5.:  
Er graven 10 meter dyb skal afstanden til toppen af skrå-
ningen fra beboelseshuse være det oprindelige afstands-
krav på 25 meter plus 10 meter svarende til 35 meter. Af-
standen til bunden af skråningen fra beboelseshuse ved et 
skråningsanlæg på 1:1,4 skal være afstanden til toppen af 
skråningen på 25 meter plus 21 (1,4 * 1,5 * 10) meter sva-
rende til i alt 46 meter. 

 
2.4.4 Gravning under grundvandsspejlet må ikke ske tættere på 

gravens afgrænsning end 3 m + 1½ * højden eller nærmere 
vejskel end 3 m + 2* højden.  
 
I det foreliggende tilfælde hvor det må skønnes at der skal 
graves 10 m under grundvandsspejlet svarer det til hen-
holdsvis 18 (3+(10*1,5)) meter til skel og 23 (3+(10*2)) me-
ter til vejskel. 

2.5 Vilkår vedrørende grundvand 

 

2.5.1 Der må maksimalt indvindes op til 130.000 m3 råstoffer pr. 
år under grundvandsspejlet på det ansøgte areal samt på 
arealet omfattet af tilladelse givet af Fyns Amt den 2. no-
vember 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 
af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svin-
dinge By, Svindinge). 
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2.5.2 Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller 

ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne til grund 
herfor viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 

 
2.5.3 Bortledning af vand fra arealet kræver tilladelse efter vand-

forsyningsloven samt eventuelt anden lovgivning. 
 
2.5.4 Skyllevandet skal efter endt brug ledes tilbage til oppump-

ningsstedet og må kun indeholde stoffer der er naturligt fo-
rekommende i de opgravede materialer. 

 
2.5.5 Arealerne må ikke, hverken midlertidigt eller varigt, anven-

des til nogen form for oplagring og/eller henlæggelse af af-
fald eller andre forurenende stoffer (losseplads). Der skal 
træffes foranstaltning til forhindring af ukontrolleret aflæs-
ning af affald og jordfyld. 

 
2.5.6 Oplagring af olie, benzin m.v. (mineralolieprodukter) må 

kun ske i ADR godkendte miljøcontainere. 1. stk. ved det 
rullende materiel, 1 stk. ved tørsorteringsanlæg og 1. stk. 
ved sandsuger.  
 
Der må ikke anvendes underjordiske tanke. 

 
2.5.7 Materiellet skal holdes i teknisk god stand for at undgå 

spild af forurenende væsker. 
 
2.5.8 Under og efter gravningen må der ikke tilføres pesticider og 

gødning på arealer indenfor graveområdet. På arealer der 
efterbehandles til jordbrugsformål kan der dog efter reetab-
leringen anvendes pesticider og gødning. (I råstofgraven 
samt på arealer der ikke er efterbehandlet til jordbrugsfor-
mål, må der ikke anvendes gødning og pesticider). 

2.6 Vilkår for støv og støj  

 
2.6.1 Virksomheden må kun være i drift på hverdage, mandage 

til fredage fra kl.  7.00 til kl. 18.00, samt lørdage fra kl.7.00 
til kl.13.00.  
 
Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. 
 
Udlevering, læsning og kørsel indenfor virksomhedens om-
råde må kun ske mandage til fredage fra kl. 6.00 til kl. 
18.00 og lørdage fra kl. 7.00 til kl. 13.00. 
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2.6.2 Virksomheden må ved sin drift og efter en indkøringsperio-
de på 3 måneder ikke medføre højere støjniveau end vist i 
skemaet: 
 
 

  Mandage-
fredage 
kl. 07.00-18.00 
Lørdage 
kl. 07.00-13.00 

Mandage til 
lørdage 
kl. 06.00-07.00 

 Støjniveau dB(A) 55 40 

 
Støjniveauet måles som det ækvivalente, korrigerede lyd-
niveau ved nærmeste udendørs opholdsarealer ved boliger 
i det åbne land. 

 
2.6.3 Virksomheden skal på kommunens forlangende lade udfø-

re målinger af virksomhedens støjniveau efter de retnings-
linjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5-
6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra virksomheder. 
 
Omfanget af kontrolmålinger kan dog maksimalt omfatte én 
støjmåling/ beregning årligt. 
 
Viser resultatet af målingerne/beregningerne, at oven-
nævnte støjniveau ikke vil kunne overholdes uden udførel-
se af støjbegrænsende foranstaltninger, må projekt herfor 
fremsendes inden 2 måneder til godkendelse ved Nyborg 
Kommune. Projektet skal være bilagt beregning der godt-
gør at støjniveauet vil kunne overholdes. Beregning skal 
udføres af et firma/laboratorium der er uvildigt og godkendt 
af Miljøstyrelsens referencelaboratorium (Delta). 

 
2.6.4 Hvis der ønskes opstillet eller brugt andet materiel end an-

søgt, skal der fremsendes oplysning herom til Nyborg 
Kommune, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige sup-
plerende vilkår. 

 
2.6.5 Støvende materialelagre, pladser, veje mv. skal ved behov 

oversprøjtes med vand. Dette gælder også tilkørselsvejen. 
 

2.6.6 Tippelommer, fødere, knusere og sigter skal forsynes med 
effektive befugtnings-anordninger. Desuden skal bånd-
transportørers returløb være forsynede med effektive bånd-
rensningsforanstaltninger. 
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2.6.7 Såfremt der i øvrigt opstår støvgener, der kan henføres til 
virksomhedens drift og transport, skal der træffes foran-
staltninger til nedbringelse af generne. 
 

 

2.7 Vilkår for efterbehandling 

 
2.7.1 Inden indvindingen og reetableringen påbegyndes, skal 

ansøgeren udarbejde en reetableringsplan over området. 
Planen skal godkendes af Nyborg Kommune. 

 
2.7.2 Efterbehandling må foretages på det ca.7,8 ha store areal, 

der er vist på kort på forsiden samt kortbilag 1. Arealet skal 
efterbehandles til jordbrugsformål samt til naturformål.  

 
2.7.3 Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryd-

des for alle bygninger og installationer og renses for affald 
og andet der skæmmer naturen. 

 
2.7.4 På de arealer hvor der har været foretaget indvinding, skal 

der ske en efterbehandling efter følgende retningslinjer: 
 
Jord 
Der må ikke køres jord udefra til arealet. 
 
Skråninger 
Skråninger til private veje, ejendomsskel og hegn kan ef-
terbehandles med varierende hældning, dog med maksimal 
hældning på 1:1,5. 
 
Skråninger til offentlige veje må ikke efterlades med en 
hældning stejlere end 1:2 i den faste jord.  
 
Søer 
Ved efterbehandling af del af området til søer skal der af 
natur- og sikkerhedsmæssige årsager etableres en mindst 
3 m bred passage/bredzone samt en mindst 3 m bred lav-
vandszone. 
 
For søerne gælder at: 
 
- de skal have et overfladeareal på tilsammen mindst 1.000  
m2  
- de skal etableres med flade bredder, der ikke har hæld-
ning større end 1:3 
- der må ikke etableres øer efter råstofgravningens ophør 
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- der må ikke opsættes andehuse, tæt hegn eller andre 
kunstige indretninger 
- der må ikke pålægges muld på søbredder og i søer 
- der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen, 
og der må ikke fodres i eller nær søen. 
 
Natur 
De arealer, der efterbehandles til naturformål, må ikke på-
lægges muld. Arealerne kan anlægges med varierende og 
forholdsvis stejle skråningsflader, dog maksimalt med en 
hældning 1:1,5. Der kan visse steder efterlades lodrette, rå 
skræntpartier (geologiske profiler) efter aftale med Nyborg 
Kommune. 
 
Som udgangspunkt må der ikke beplantes i projektområ-
det, men eventuel mindre beplantning kan i forbindelse 
med efterbehandlingen aftales med Nyborg Kommune. Der 
skal være tale om hjemmehørende arter, som findes i lo-
kalområdet. 
 
Jordbrug  
De arealer, der efterbehandles til jordbrugsformål, skal på-
lægges muld, og i øvrigt være bearbejdet på en sådan må-
de, at de kan bruges til jordbrugsmæssig drift. 
 
Skel 
Hvis der skal iværksættes indvinding på naboarealerne, 
fraviges vilkår om efterbehandling i skel, idet volde i ejen-
domsskel mellem gravefelter, samt skelbræmmer ved 
gravning under grundvandsspejlet, skal bortgraves. Dette 
gælder dog ikke, hvis der er beskyttede sten- eller jorddiger 
i skel. 

 
 
2.7.5 Overkørslen til Regissevej skal sløjfes efter endt indvin-

ding, uden udgift for vejbestyrelsen. 
 
 
2.7.6 Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter ind-

vindingens ophør. 
 
2.7.7 Hvis tilladelsen inddrages, indtræder efterbehandlingsfor-

pligtelserne omgående. 
 
2.7.8 På arealer der er efterbehandlet til andet end jordbrugsfor-

mål må der ikke anvendes pesticider og gødning. På area-
ler der efterbehandles til jordbrugsformål kan der dog efter 
reetableringen anvendes pesticider og gødning. 
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3 Tilladelser, dispensationer, afgørelser 
 
Der meddeles hermed tilladelse indtil den 1. februar 2020 til råstofind-
vinding på det areal, der er vist på kortet på forsiden. Tilladelsen 
meddeles på de vilkår, der er opregnet under pkt. 2. 
 
Tilladelsen meddeles efter  
 

 Råstoflovens § 7, stk. 1, 

 Vandforsyningslovens §§ 26 og 28 til indvinding under grund-
vandsspejlet. Specielle vilkår for vandindvindingstilladelsen er 
vilkår under punkt 2.5. 

 
Opmærksomheden henledes på vandforsyningslovens § 28. Efter 
denne bestemmelse er den for hvis regning eller i hvis interesse bort-
ledning mv. foretages, erstatningspligtig for skade der voldes i bestå-
ende forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i 
vandløb eller vandstanden i søer mv. Erstatningen kan nedsættes 
eller bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv 
eller er en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom, som han 
findes selv at burde bære risikoen for. I mangel af enighed afgøres 
erstatningsspørgsmålet af Taksationskommissionen. Taksationsmyn-
dighedernes udgifter ved sagens behandling bortset fra vederlag til 
formænd og sekretærer, betales forlods af tilladelsesmyndigheden 
efter § 25-27. Lov om offentlige veje § 63-64 anvendes. 
 
 
Dispensation meddeles efter  
 

 Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 til fjernelse at den cirka 
250 m² store sø. Dispensationen meddeles på det vilkår, at 
der udlægges søer med et overfladeareal på minimum 1.000 
m² i efterbehandlingen af området. 

 
 
VVM 
 
Råstofindvindinger skal vurderes efter planlovens regler om VVM-
pligt, jf. lovens § 11g. Det vurderes at det ansøgte ikke forudsætter en 
VVM vurdering efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige 
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om plan-
lægning, BEK nr. 1335 af 06/12/2006 bilag 1 eller bilag 2.  
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4 Forudsætninger for at tilladelsen kan tages i 

brug 
 
Før tilladelsen kan tages i brug skal følgende være i orden: 
 

- Klagefristen skal være udløbet. Hvis der indkommer klager får 
ansøger besked og gravning må ikke iværksættes, før en en-
delig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndighe-
den bestemmer andet. 

 
- Sikkerheden for opfyldelse af vilkårene om reetablering skal 

være stillet. Dens størrelse er fastsat i vilkårene, og udgør for 
hele arealet 1.500.000 kr., jf. vilkår 2.2.1. 
 

- Der skal fremsendes en grave- og efterbehandlingsplan, og 
Nyborg Kommune skal have accepteret den. Det fremgår af 
vilkårene, hvilke minimumskrav, vi stiller. 

 
- I god tid før afgravning af overjorden påbegyndes, skal Oden-

se Bys Museer kontaktes på tlf. 65 51 46 01. 
 

- Efter klagefristens udløb, og eventuelle klagesagers afgørel-
se, sørger Nyborg Kommune for, at deklarationen tinglyses. 
Når indvindingen er afsluttet og efterbehandlingen er god-
kendt, sørger Nyborg Kommune for, at deklarationen bliver af-
lyst igen. 

 
- Gebyret for tinglysning af vilkårene vil blive opkrævet ansø-

ger. 
 

5 Baggrund og begrundelse for afgørelserne 

5.1 Ansøgningen 

 
Ved ansøgningsskema indgået til Nyborg Kommune den 9. april 2009, 
søges om tilladelse til indvinding af op til 200.000 m³/år sand, grus og 
sten , heraf op til 130.000 m3 under grundvandsspejlet, på ejendom-
men matr.nr. 24a Svindinge By, Svindinge. Den ansøgte mængde 
dækker hele Regisse grusgrav, dvs. både nærværende tilladelse og 
tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til er-
hvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen 
matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).  
 
Arealet ejes af Jesper Andersen, Koledhusvej 3, 5853 Ørbæk. 
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I forbindelse med indvinding af råstoffer skal der indvindes vand fra en 
gravesø.  Det forventes at der skal anvendes ca. 100 m3 pr. time og 
op til 1.000 m3 pr døgn. Vandet vil blive recirkuleret til opsamlingsbas-
sin. Kørsel til og fra graven vil ske via Regisse Grusgrav til Regisse-
vej.  
 
Der er endvidere ansøgt om tilladelse til at indvinde op til 80.000 m3 
sand, sten og grus under grundvandsspejlet pr. år.  
 
Det samlede areal udgør 7,8 ha, heraf vil kun 5 ha. være åbent ad 
gangen, og omfatter såvel arealer omfattet af denne tilladelse og 
arealer omfattet af tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006. 
(Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten 
på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).  
 
Stenprocenten er i ansøgningen angivet til ca. 10 % og det forventes 
at materialerne bl.a. kan anvendes til betontilslagsmaterialer klasse P 
og E samt til stabilgrus, bundsikringsmaterialer og vejmaterialer.  
 
Der er ansøgt om følgende driftstider:  
 

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsan-
læg 

Mandag-fredag Lørdag Søn- og helligdage 

7.00-18.00 7.00-13.00 Ingen 

For udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virk-
somhedens område 

Mandag-fredag Lørdag Søn- og helligdage 

6.00-18.00 7.00-13.00 Ingen 

 

5.2 Høring af myndigheder  

 
Odense Bys Museer 
 
Odense Bys Museer oplyser med brev af den 25. januar 2009, at der 
på det relevante areal ikke kendes til fortidsminder, men derimod i 
umiddelbar nærhed heraf. Det kan på baggrund af en samlet vurde-
ring af arealets størrelse, topografi og omkringliggende lokaliteter ikke 
afvises at den ansøgte råstofindvinding vil frembringe jordfaste for-
tidsminder der er omfattet af Museumslovens § 27 (lov nr. 1505 af 14. 
december 2006). I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægs-
arbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en 
arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan 
uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på 
arealet forud for opstarten af råstofindvindingen med henblik på at 
vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. 
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På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en 
tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en 
forundersøgelse (jf. Museumslovens § 25). Da forundersøgelsens 
resultater kan få indflydelse på planlægning og selve råstofindvindin-
gen, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et 
tidligt tidspunkt i projekteringen. For at sikre en koordinering af råstof-
indvindingen og de arkæologiske undersøgelser bedes indvinder un-
der alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid 
som muligt forud for iværksættelse af gravearbejde på arealet.  
 
 

5.3 Orientering af naboer mv. 

 
Naboer 
 
Med brev af 31. august 2009 har kommunen orienteret beboere af 
huse tæt på arealet og ejere af ejendomme der grænser direkte op til 
det ansøgte areal. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse 
med høringen. 
 
Ledningsejere 
 
Der er blevet sendt en forespørgsel til Ledningsejerregistret (LER) og 
efterfølgende til ledningsejerne i området.  
 
Energi Fyn har efterfølgende oplyst at de har elkabler til at ligge over-
for Regissevej 10. Det vurderes at den planlagte råstofindvinding ikke 
vil komme til at påvirke Energi Fyns elkabler, da kablerne ligger i den 
vestlige side af Regissevej. 
 
Svindinge Vandværk har ved tidligere sag oplyst at de har forsynings-
ledning til at ligge i den østlige del af Regissevej. Det vurderes at den 
planlagte råstofindvinding ikke vil komme til at påvirke Svindinge 
Vandværks ledningsanlæg. 

5.4 Vurdering af råstof/region- og lokalplanlægning og 

VVM-reglerne 

 
I Region Syddanmarks Råstofplan 2008-2020 er der udlagt graveom-
råder for sand, grus og sten, således at indvindingen koncentreres. 
Arealet hvor der ønskes indvundet råstoffer er i Region Syddanmarks 
Råstofplan 2008-2020 udlagt som graveområde for sand, grus og 
sten.  
 
Der foreligger ikke nogen lokalplanlægning for området.  
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Råstofindvindingen hører under planlovens regler om VVM-pligt, jf. 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 
1335 af 06/12/2006 bilag 2, pkt. 2a., og der er derfor foretaget en 
gennemgang af bekendtgørelsens kriterier i bilag 3.  
 
Ud fra gennemgangen vurderer kommunen at anlægget ikke får en 
væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke foretages en 
VVM-vurdering, jf. i øvrigt råstoftilladelsens vilkår. 

5.5 Vurdering af vandforsynings- og miljøinteresser 

 
Vandforsyningsinteresserne 
 
Det ansøgte areal ligger i følge Fyns Amts Regionplan 2005 inden for 
et område med særlige drikkevandsinteresser, men ligger ikke inde i 
et vandværks indvindingsopland. 
 
Derudover findes der indvindinger til markvanding ca. 500 meter syd 
og 360 meter vest for det ansøgte areal. Indvindingen er baseret på 
en kilde. Denne indvinding sker fra et terrænnært sandlag som givet-
vis er i hydraulisk forbindelse med de sandlag hvorfra der skal graves 
råstoffer.  
 
Ifølge Råstofplan 2008-2020 punkt 4.3.1 har råstofindvinding inden for 
råstofplanens graveområder første prioritet. Det betyder at en ansøg-
ning ikke kan afvises under henvisning til andre generelle interesser, 
såsom landbrugsjordens dyrkningsværdi, og generelle natur- og land-
skabsinteresser, hensynet til grundvand eller fremtidig byudvikling. 
 
Det ansøgte areal ligger i et område hvor udvidede og nye tilladelser 
til vanding normalt kan tillades og Nyborg Kommune kan derfor tillade 
den ansøgte råstofindvinding under grundvandsspejlet. 
 
Vandløbsinteresser 
 
Den planlagte råstofindvinding ligger i det topografiske opland til 
Kongshøj Å. På grundlag af foreliggende hydrogeologiske oplysninger 
vurderer kommunen, at den planlagte indvinding under grundvands-
spejlet kan reducere grundvandsudstrømningen til dette vandløb. Iføl-
ge Regionplan 2005 skal Kongshøj Å være Referencevandløb for na-
turvidenskabelige studier.  
 
Det er dog også kommunens vurdering, at den ansøgte råstofindvin-
ding ikke vil hindre at målsætningen for Kongshøj Å opfyldes.  
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Støjforhold, støv m.m. 
 
Graveområdet ligger i det åbne land. Med henvisning til indvindingens 
midlertidige karakter og til begrænsningen i arbejdstiden, må et støjni-
veau, hidrørende fra virksomheden som angivet i tabellen på hen-
holdsvis 40 og 55 dB(A) anses for acceptabelt for de omkringboende. 
 

 Mandage-fredage 
kl. 07.00-18.00 
Lørdage 
kl. 07.00-14.00 

Mandage-fredage 
kl. 18.00-22.00 
Lørdage 
kl. 14.00-22.00 

Mandage til lørda-
ge 
kl. 06.00-07.00 

Støjniveau dB(A) 55 45 40 

 
Overholdelse af dette støjniveau vil muligvis medføre, at der skal ud-
føres støjbegrænsende foranstaltninger. 
 
En råstofindvinding kan medfører støvproblemer, og det er derfor et 
vilkår i tilladelsen at støvende materialelagre og aflæsningspladser 
mv. efter behov skal oversprøjtes med vand. Det samme gælder til-
kørselsvejen. 
 
Der vil dog stadig kunne opstå støvproblemer, der kan bl.a. være støv 
i forbindelse med transport af materialer bort fra området. Veje og om-
råder og bygninger tæt på den offentlige vej vil kunne blive berørt af 
støv fra transporten. 
 
Det forudsættes, at olieaffald bortskaffes i overensstemmelse med 
gældende regler herom, jf. Affaldsbekendtgørelsen nr. 1634 af 12. 
december 2006, og i øvrigt i overensstemmelse med de kommunale 
affaldsregulativer. 

5.6 Vurdering af naturbeskyttelsesinteresserne 

 
Beskyttet natur 
 
Det ansøgte graveområde er landbrugsjord i omdrift, med eksisteren-
de graveområde mod syd. 
 
I det sydøstlige hjørne af det ansøgte graveområde ligger et mindre 
vandhul på ca. 250 m². Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens1 § 3, stk. 1 om beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke 
må ændres. Kommunen har dog i særlige tilfælde mulighed for at di-
spensere til naturforbedringer.  
 

                                            
1
 LBK nr. 933 af 24/09 2009 
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Kommunen har den 5. marts 2009 besigtiget søen, og kunne konsta-
tere at lokaliteten er præget af næringsstofbelastning fra de omkring-
liggende konventionelt drevne marker. Arterne Bredbladet Dunham-
mer, Lodden Dueurt og Kryb Hvene er dominerende. Søen fremstår 
som en ”vaniljekrans” med en stor ø i midten. 
 
Dele af råstofområdet vil efter endt gravning fremstå som søer, hvor 
der vil blive stillet vilkår til udformning og minimumareal. Der er der-
med basis for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens 
§ 65, stk. 3. 
 
Beskyttede diger 
 
Det ansøgte graveområde afgrænses mod nord og vest af et beskyt-
tet dige i skel. Der er ikke ansøgt om dispensation til at fjerne og 
eventuelt retablere diget. 
 
Diget er afsat med digesignatur på det senest reviderede kort fra Kort- 
og Matrikelstyrelsen i 1:25.000 over området fra før 1. juni 1992. Diget 
er således omfattet af museumslovens2 § 29a, stk. 1, og efter Be-
kendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende3, § 1, stk. 
1 ad 4, hvorefter der ikke må foretages ændringer heraf. Kommunen 
kan i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra jf. museumslovens § 29j, 
stk. 2. Ifølge vejledningen om beskyttede sten- og jorddiger sigtes 
med formuleringen ”i særlige tilfælde” til væsentlige samfundsmæssi-
ge interesser, og ikke blot væsentlige jordbrugs- eller anden økono-
misk interesse. 
 
Da der ikke er ansøgt om dispensation til fjernelse af diget, beskrives 
det ikke nærmere.  
 
Nyborg Kommune stiller vilkår om at der skal holdes en afstand til di-
gerne på 3 m og ikke under et skråningsanlæg 1:1,5. 
 

6 Klagevejledning 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til: 
 

Nyborg Kommune 
Rådhuset 
Torvet 1 
5800 Nyborg 

 

                                            
2
 LBK nr. 1505 af 14/12 2008 

3
 BEK nr. 1511 af 14/12 2006 
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Klagefristen er fire uger og regnes fra annonceringsdatoen som står 
på forsiden. 
 
Det er dog ikke alle de involverede love der foreskriver annoncering, 
og visse dele af afgørelsen skal derfor ikke annonceres. For disse 
dele regnes klagefristen fra den dato afgørelsen er meddelt. Se ne-
denfor. 
 
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag. 
 
Bemærk: Klager der indgives på klagefristens sidste dag pr. fax eller 
e-mail eller ved personligt fremmøde, skal være registreret indgået til 
Nyborg Kommune henholdsvis være afleveret i Borgerservice inden 
lukketid. 
 
Kommunen videresender eventuelle klager til klagemyndigheden med 
kopi af sagens akter og med de bemærkninger klagerne måtte give 
anledning til. 
 
Hvis der kommer klager, giver kommunen besked om det. 
 
Gebyr for klage 
Det er en betingelse for at Naturklagenævnet behandler en klage at 
der indbetales et gebyr på 500 kr. til nævnet. Naturklagenævnet vil 
fremsende en opkrævning til klageren efter modtagelsen af klagen. 
Se eventuelt Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 

6.1 Klagevejledning efter råstofloven  

 
Afgørelsen kan, efter råstoflovens § 13, stk. 1, påklages til Naturkla-
genævnet af adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, en-
hver med væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, lokale forenin-
ger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer med beskyttelse af natur 
og miljø som hovedformål samt landsdækkende foreninger og organi-
sationer der varetager væsentlige rekreative interesser der berøres af 
afgørelsen. 
 
En rettidig indgivet klage har opsættende virkning for afgørelsen 
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  
 
Tilladelsen offentliggøres i dagspressen på den dato der er angivet 
først i brevet, og klagefristen på 4 uger regnes fra datoen for offentlig-
gørelsen. 

http://www.nkn.dk/
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6.2 Klagevejledning efter planloven  

 
Nyborg Kommunes vurdering af, at råstofindvindingen ikke er omfattet 
af planlovens regler om VVM-pligt, kan påklages til Naturklagenævnet 
efter lovens kapitel 14 for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 
har beskyttelse af natur og miljø eller som varetager væsentlige bru-
gerinteresser inden for arealanvendelsen. 

6.3 Klagevejledning efter vandforsyningsloven  

 
Nyborg Kommunes afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages 
til Miljøklagenævnet efter lovens § 75.  
 
Klagefristen er 4 uger, regnet fra annonceringsdatoen som er angivet 
først i brevet. 
 
Klagemyndigheden kan bestemme at en rettidig klage har opsætten-
de virkning. 

6.4 Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven 

 
Nyborg Kommunes afgørelse efter naturbeskyttelsesloven kan inden 
4 uger påklages til Naturklagenævnet efter naturbeskyttelseslovens § 
78 stk. 1. 
 
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, lodsejerne, offentlige 
myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væ-
sentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisa-
tioner, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og væsentlige 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommer 
der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis klagemyndigheden be-
stemmer dette. 
 
Denne afgørelse vil ikke blive annonceret i dagspressen. 

6.5 Søgsmål  

 
Opmærksomheden henledes på planlovens § 62, naturbeskyttelses-
lovens § 88, museumslovens § 29 og råstoflovens § 43 stk. 1 vedrø-
rende søgsmål. 
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Heraf fremgår at hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal 
sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 
Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgs-
målsfristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 

Andreas Dalgas Andreasen 
Geolog 
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Kopi til: 
 
Sussanne Hangård Vendelbo og Julian Gallagher, Regissevej 9, 
Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Helle Lange og Klaus Lund, Regissevej 10, Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Vivi Braas og Lars Møllebæk, Regissevej 11, Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Kirsten Marie Hansen, Regissevej 12, Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Anders Lundsgård Rasmussen og Anne-Lie Boes Markussen, Regis-
sevej 13, Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Bjarne Andersen Kløjgaard, Regissevej 15, Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Lars Christoffersen, Koledhusvej 2, Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Jesper Andersen, Koledhusvej 3, Svindinge, 5853 Ørbæk 
 
Svindinge vandværk, v/Kaj Jørgensen, Lamdrupvej 99, 5853 Ørbæk 
 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
blst@blst.dk 
 
Skattecenter Odense, Lerchesgade 35, 5000 Odense C 
skat@skat.dk 
 
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg 
post@naturama.dk 
 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 
6760 Ribe 
sst@sst.dk 
 
Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C 
at@at.dk 
 
Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C 
museum@odense.dk 
 
Østfyns Museer, Slotsgade 34, 5800 Nyborg 
museer@nyborg.dk 
 
Dansk Botanisk Forening, Henrik Tranberg, Fynskredsen, Bülowsvej 
4, 5230 Odense M 
fugleroeveren@sol.dk 
 

mailto:blst@blst.dk
mailto:skat@skat.dk
mailto:post@naturama.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:at@at.dk
mailto:museum@odense.dk
mailto:museer@nyborg.dk
mailto:fugleroeveren@sol.dk
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø 
dn@dn.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Nyborg v/ / Pia 
Ellegaard Jørgensen  
nyborg@dn.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
natur@dof.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/ Else Klint, Buen 36, 5853 Ør-
bæk. 
nyborg@dof.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Nyborg v/ Frode Thorhauge, Brobæk-
vej 147, 5550 Langeskov. ft@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Friluftsrådet v/ Søren Larsen, Lykkedamsvej 92, 5300 Kerteminde 
madsen-larsen@dadlnet.dk 
 
Friluftsrådet Nyborg v/ Claus Lykke, Ole Suhrsgade 11, 5800 Nyborg 
cl@munkebo.com 
 
Kulturarvsstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København 
V. 
postfor@kulturarv.dk 
 
Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle  
kontakt@regionsyddanmark.dk  
 

mailto:dn@dn.dk
mailto:nyborg@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:nyborg@dof.dk
mailto:ft@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:madsen-larsen@dadlnet.dk
mailto:cl@munkebo.com
mailto:postfor@kulturarv.dk
mailto:kontakt@regionsyddanmark.dk

