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1 Sagens baggrund 

Der er indsendt ansøgning om indvinding af råstoffer på matr.nr, 2a, 

Vellinge By, Bederslev af Alex Andersen Ølund A/S og ejendommens 

ejer, Henning Dencker. Det ansøgte område er 10 ha. Der ansøges om 

årlig indvinding af op til 30.000 m3 sand, grus og sten. En væsentlig del 

af indvindingen vil foregå under grundvandsspejlet. Det er anslået, at 

indvindingen vil forløbe over en 30-årig periode. 

 

Ansøgning dateret oktober 2005 blev indsendt til Fyns Amt. Da arealet 

lå udenfor regionalt graveområde vurderede Fyns Amt, at der var VVM-

pligt, jf. VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1. Kompetencen til at behandle 

råstofansøgninger er ved strukturreformen overgået til Nordfyns 

Kommune. Kommunen har modtaget ny ansøgning med tilhørende 

VVM-redegørelse, dateret marts 2007. Arealet er siden blevet inddraget 

i det regionale graveområde i forbindelse med udarbejdelsen af 

Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Dette medfører, at der ikke 

længere er obligatorisk VVM-pligt. 

 

2 Praktiske oplysninger og vilkår 

2.1 Generelle bestemmelser og begrænsninger fastsat i 

lovgivningen 

2.1.1 Efterbehandling skal udføres i overensstemmelse med vilkårene under 

pkt. 2.8, som tinglyses på ejendommen for ejers regning. 

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

ejendommen. 

2.1.3 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter den er 

meddelt eller ikke har været anvendt i 3 på hinanden følgende år. 

2.1.4 Tilladelse efter Vandforsyningslovens2 § 26 kan, jf. lovens § 26 stk. 3 

tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne til 

grund herfor viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 

2.1.5 Brugeren er forpligtet til på et skema at indsende en årlig indberetning 

om indvindingsvirksomheden til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, 

Rådhuspladsen 2, 5400 Otterup. Kommunen videresender skemaet til 

Danmarks Statistik. 

                                           
1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning nr. 1335 af 6. december 2006 
2 Lov om vandforsyning m.v. nr. 1026 af 20. oktober 2008. 



2.1.6 Brugeren er forpligtet til at betale råstofafgift af de indvundne 

materialer, jf. lov om afgift af affald og råstoffer3. 

 

2.2 Generelle vilkår 

2.2.1 Som sikkerhed for opfyldelse af vilkårene vedr. efterbehandling af 

arealerne skal der stilles en ikke tidsbegrænset og ubetinget 

anfordringsgaranti på 1.500.000 kr. 

Beløbet er beregnet ud fra en skønnet reetableringspris på 150.000 

kr./ha. Se vedlagte notat vedr. beregning af sikkerhedsstillelse 

Anfordringsgarantien kan stilles overfor Nordfyns Kommune i form af 

depositum, garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring, jf. 

Råstoflovens4 § 10 stk. 1. 

2.2.2 Kommunen kan når som helst kræve beløbet ændret, hvis det skønnes 

nødvendigt på baggrund af prisudviklingen, eller hvis indvindingen 

medfører behov for større sikkerhed. 

 

2.3 Indvindingsplan og efterbehandlingsplan 

2.3.1 Inden indvindingen påbegyndes, skal der indsendes en graveplan og en 

efterbehandlingsplan til godkendelse i Nordfyns Kommune.  

2.3.2 Indvindingsplan: På et kort indtegnes placering af muld- og 

overjordsdepoter, afskærmende volde, startsted for indvindingen samt 

indvindingens opdeling i etaper. 

2.3.3 Efterbehandlingsplan: Området ønskes efterbehandlet til naturformål. 

Efterbehandlingsplanen skal angive placeringen af eventuelle 

beplantninger og søer. 

Efterbehandlingsplanen skal overholde retningslinierne under pkt. 2.8. 

2.3.4 Igangværende landbrugsdrift må ikke afbrydes på nogen del af 

området, før det er nødvendigt af hensyn til råstofudnyttelsen. 

2.3.5 I god tid inden afrømning af overfladejorden i et gravefelt skal Odense 

Bys Museer, Overgade 78, 5000 Odense C museum@odense.dk 

kontaktes med besked om, hvornår indvindingen starter, så der kan 

foretages en arkæologisk besigtigelse. 

2.3.6 Hvis der under indvindingsarbejderne fremkommer fortidsminder, skal 

Odense Bys Museer straks underrettes på tlf. 65 51 46 01 

                                           
3 Lov om afgift af affald og råstoffer nr. 1165 af 27. november 2006 
4 Lov om råstoffer nr. 1025 af 20. oktober 2008 



2.3.7 Hvis der under indvindingsarbejderne fremkommer usædvanlige 

naturhistoriske genstande, skal Naturama Svendborg straks underrettes 

på tlf. 62 21 06 50. 

2.3.8 Hvis en ny bruger overtager indvindingen, eller ejendommen skifter 

ejer, skal Nordfyns Kommune oplyses om den nye brugers eller ejers 

navn og adresse. 

 

2.4 Vilkår for vejadgang 

2.4.1 Indkørsel til graveområdet skal ske via overkørsel til Bårdesøvej som 

markeret på kortet på forsiden. 

2.4.2 Overkørsel etableres efter aftale med Nordfyns Kommunes 

Driftsafdeling og vedligeholdes efter anvisning herfra. 

 

2.5 Vilkår for graveafstande til skel, veje, ledninger, beboelser mv. 

2.5.1 Der må ikke indvindes nærmere end 3 m fra vejskel til private veje eller 

privatvejes afgrænsning, fra ejendomsskel og fra hegn og ikke under et 

skråningsanlæg på 1:1,5. 

2.5.2 Der må ikke graves nærmere vejskel til Bårdesøvej end 3 m. Skrænt 

mod Bårdesøvej skal efterlades med en hældning, der ikke er stejlere 

end 1:2 i den faste jord. Der må således ikke graves under et 

skråningsanlæg på 1:2 op mod vejen. 

2.5.3 Der må ikke indvindes tættere end 25 m fra beboelseshuse på 

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

2.5.4 Foretages indvinding fra bunden af graven, så gravefronterne står med 

et skråningsanlæg under 1:1,5, skal afstanden tillæges 1x 

højdeforskellen i terræn og 1,5x højdeforskellen i bunden af graven. 

2.5.5 Gravning under grundvandsspejlet må ikke ske tættere på skel end 3 m 

+ 1,5x højden eller nærmere vejskel til Bårdesøvej end 3 m + 2x 

højden. I det foreliggende tilfælde, hvor der skønnes, at der er 4 m til 

grundvandsspejlet, svarer det til henholdsvis 9 m til skel og 11 m til 

vejskel. 

2.5.6 I graveområdets nordlige del ligger en § 3 beskyttet sø. Der skal holdes 

en afstand på minimum 3 m fra søens 2 m bræmme til råstofgravens 

yderkant. Der må ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 

I forbindelse med efterbehandlingen kan det overvejes, om gravesøen 

og den omtalte § 3-sø skal lægges sammen. Dette drøftes med 

Nordfyns Kommune, når efterbehandling skal finde sted. 

 



2.6 Vilkår vedrørende grundvand 

2.6.1 Der må maksimalt indvindes 15.000 m3 råstoffer pr. år under 

grundvandsspejlet. 

2.6.2 Bortledning af vand fra arealet kræver tilladelse efter 

Vandforsyningsloven samt eventuelt anden lovgivning. 

2.6.3 Arealerne må ikke, hverken midlertidigt eller varigt, anvendes til nogen 

form for oplagring og/eller henlæggelse af affald eller andre 

forurenende stoffer (losseplads). Der skal træffes foranstaltning til 

forhindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld. 

2.6.4 Arealet må ikke tilføres jord udefra, jf. Jordforureningslovens § 52. Der 

kan søges dispensation hos Region Syddanmark. 

2.6.5 Oplagring af olie, benzin mv. (mineralolieprodukter) i underjordiske 

tanke må ikke finde sted. Oplagringen skal finde sted oven for udgravet 

areal og i en sådan afstand fra udgravningen, at der ikke opstår risiko 

for nedstyrtning. Oplagring må kun ske i dobbeltvægget tank. 

2.6.6 Materiellet skal holdes i teknisk god stand for at undgå spild af 

forurenende væsker. 

2.6.7 Under og efter gravningen må der ikke tilføres pesticider og gødning på 

arealer indenfor graveområdet. 

2.6.8 Gravning under grundvandsspejlet må ikke foretages nærmere end 75 

meter fra indvindingsboring beliggende matr. 2x, Vellinge By, Bederslev 

tilhørende ejendommen Krogsbøllevej 55. Hvis vandindvindingen 

ophører, bortfalder afstandskrav. 

 

2.7 Vilkår for støv og støj 

2.7.1 Virksomheden må være i drift på hverdage, mandage til fredage, fra kl. 

7.00 til kl. 16.00. 

2.7.2 Virksomheden må ved sin drift og efter en indkøringsperiode på 3 

måneder ikke medføre højere støjniveau end 55 dB(A). Støjniveauet 

måles som det ækvivalente, korrigerede lydniveau ved nærmeste 

udendørs opholdsarealer ved boliger i det åbne land. 

2.7.3 Virksomheden skal på Nordfyns Kommunes forlangende lade udføre 

støjmålinger efter retningslinierne opstillet i Miljøstyrelsens vejledninger 

nr. 5-6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra virksomheder. 

Omfanget af støjmålinger kan maksimalt omfatte én 

støjmåling/beregning årligt. 

Viser resultatet af målingerne/beregningerne, at ovennævnte støjniveau 

ikke vil kunne overholdes uden støjdæmpende foranstaltninger, må 



projekt herfor fremsendes inden 2 måneder til godkendelse ved 

Nordfyns Kommune. Projektet skal være bilagt beregning, der godtgør, 

at støjniveauet vil kunne overholdes. Måling/beregning skal udføres af 

et firma eller laboratorium, der er uvildigt og godkendt af 

Miljøstyrelsens referencelaboratorium (DELTA). 

2.7.4 Hvis der ønskes opstillet eller anvendt andet materiel end det ansøgte, 

skal der fremsendes oplysning herom til Nordfyns Kommune, som i 

givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår. 

2.7.5 Støvende materialelagre, pladser, veje mv. skal efter behov 

oversprøjtes med vand. 

2.7.6 Tippelommer, fødere, knusere og sigter skal forsynes med effektive 

befugtningsanordninger. Desuden skal båndtransportørers returløb 

være forsynet med effektive båndrensningsløsninger. 

2.7.7 Såfremt der i øvrigt konstateres støvgener, der kan henføres til 

virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af 

generne efter nærmere anvisning fra Nordfyns Kommune. 

 

2.8 Vilkår for efterbehandling 

2.8.1 Efterbehandling må foretages på det ca. 10 ha store areal vist på 

forsiden. 

2.8.2 Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for alle 

bygninger og installationer og renses for affald og andet, der skæmmer 

naturen. 

2.8.3 Der skal ske efterbehandling af de arealer, hvor indvinding har fundet 

sted. Der skal efterbehandles til naturformål. 

2.8.4 Der må ikke køres jord udefra til arealet. 

2.8.5 Skråninger til private veje, ejendomsskel og hegn kan efterbehandles 

med varierende hældning, dog med maksimal hældning på 1:1,5. 

2.8.6 Skråninger til offentlige veje må ikke efterbehandles med en hældning 

større end 1:2 i den faste jord. 

2.8.7 Øvrige skråninger kan efterbehandles med varierende og forholdsvis 

stejle skråninger, dog med en maksimal hældning på 1:1,5. Der kan 

visse steder efterlades lodrette, rå skræntpartier (geologiske profiler) 

efter aftale med Nordfyns Kommune. 

2.8.8 Arealer, der efterbehandles til naturformål, må ikke pålægges muld. 

2.8.9 Ved efterbehandling af søer skal der af sikkerhedsmæssige årsager 

etableres en mindst 3 m bred passage/bredzone samt en mindst 3 m 

bred lavvandszone. 



Der skal etableres flade bredder, der ikke har hældning større end 1:3. 

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. 

Der må ikke opsættes andehuse, tæt hegn eller andre kunstige 

indretninger. 

2.8.10 Som udgangspunkt må der ikke beplantes i projektområdet. Eventuel 

mindre beplantning kan dog aftales med Nordfyns Kommune i 

forbindelse med efterbehandlingen. Der skal være tale om 

hjemmehørende arter, som findes i lokalområdet. 

2.8.11 Hvis der skal iværksættes indvinding på naboarealer, fraviges vilkår om 

efterbehandling i skel, idet volde i ejendomsskel mellem gravefelter 

samt skelbræmmer ved gravning under grundvandsspejlet skal 

bortgraves. Dette gælder dog ikke, hvis der er beskyttede sten- eller 

jorddiger i skel (med mindre der fås dispensation). 

2.8.12 Efterbehandling skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens 

ophør. 

2.8.13 Hvis tilladelsen inddrages, indtræder efterbehandlingsforpligtelserne 

omgående. 

 

3 Tilladelser, dispensationer og afgørelser 

3.1 Tilladelse til råstofindvinding 

Tilladelsen meddeles efter 

- Råstoflovens § 7 stk. 1. 

- Vandforsyningslovens §§ 26 og 28 til indvinding under 

grundvandsspejlet. 

Opmærksomheden henledes på vandforsyningslovens § 28. Efter denne 

bestemmelse er den for hvis regning eller i hvis interesse bortledning 

mv. foretages, erstatningspligtig for skade der voldes i bestående 

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. Taksationsmyndighedernes 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. 



 

3.2 VVM 

Nye råstofindvindinger skal vurderes efter reglerne om VVM-pligt, jf. 

VVM-bekendtgørelsen. 

Fyns Amt har tidligere vurderet, at der var VVM-pligt, da arealet lå 

udenfor regionalt graveområde. 

I forbindelse med vedtagelsen af Råstofplan 2008 for Region 

Syddanmark er arealet dog blevet inddraget under det regionale 

graveområde Krogsbølle. 

Det er på den baggrund blevet vurderet, at anlægget ikke længere 

forudsætter udarbejdelse en VVM-redegørelse. 

 

4 Forudsætninger for at tilladelsen kan tages i brug 

4.1.1 Klagefristen skal være udløbet. Hvis der indkommer klager får ansøger 

besked, og gravning må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har 

fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

4.1.2 Der skal være stillet sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om 

reetablering. Sikkerhedens størrelse er fastsat i vilkårene, og udgør for 

hele arealet 1.500.000 kr. 

4.1.3 Der skal fremsendes en grave- og efterbehandlingsplan og Nordfyns 

Kommune skal have accepteret den. Det fremgår af vilkårene, hvilke 

minimumskrav, der stilles. 

4.1.4 Odense Bys Museer skal kontaktes i god tid inden afrømning af overjord 

påbegyndes. 

4.1.5 Efter klagefristens udløb, og eventuelle klagesagers afgørelse, sørger 

Nordfyns Kommune for, at deklarationen tinglyses på ansøgers regning. 

Når indvinding er afsluttet og efterbehandling er godkendt, sørger 

Nordfyns Kommune for, at deklarationen aflyses igen. 

 

5 Baggrund og begrundelse for afgørelserne 

5.1 Vurdering af region- og lokalplanlægning og VVM-reglerne 

5.1.1 I Råstofplan 2008 for Region Syddanmark er der udlagt graveområder 

for sand, grus og sten, således at indvindingen koncentreres. 

Det ansøgte areal på 10 ha. ligger inden for et regionalt graveområde, 

hvor der, jf. råstofplanens retningslinie 4.3.1, normalt vil blive givet 

tilladelse til råstofindvinding. 

5.1.2 Det ansøgte areal er ikke omfattet af lokalplaner. 



5.1.3 Råstofindvinding er omfattet af Planlovens regler om VVM, jf. VVM-

bekendtgørelsen. Det aktuelle areal er omfattet af bekendtgørelsens 

bilag 2, pkt. 2a. Derfor er der foretaget en vurdering af det ansøgte jf. 

kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. 

Det er vurderet, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-

redegørelse. 

 

5.2 Høring af myndigheder 

5.2.1 Kommunens Driftsafdeling er blevet hørt i forhold til placering af 

overkørsel. 

5.2.2 Kommunens Natur- og Miljøafdeling er blevet hørt i forhold til 

indvinding under grundvandsspejlet, jf. Vandforsyningsloven. Den 

tilladte indvindingsmængde under grundvandsspejlet er fastsat under 

hensyntagen til størrelsen af den lokale grundvandsressource. 

5.2.3 Odense Bys Museer har i brev af 28. oktober 2005 til Fyns Amt oplyst, 

at der ikke er registreret fortidsminder på det ansøgte areal. Der er dog 

generelt mange fortidsminder i området, hvorfor det er sandsynligt, at 

der på arealet kan findes jordfaste fortidsminder, som vil være omfattet 

af Museumslovens bestemmelser. 

 

5.3 Orientering af naboer mv. 

5.3.1 Ejere af ejendomme, der grænser op til det ansøgte areal, samt 

beboere af huse tæt på arealet er blevet orienteret om ansøgningen i 

brev af 6. oktober 2005 fra Fyns Amt. 

 

5.4 Støj, støv m.m. 

5.4.1 Det ansøgte areal ligger i det åbne land. For enkeltstående boliger i det 

åbne land anses en støjbelastning på 55 dB(A) i dagtimerne generelt for 

acceptabel.  

Overholdelse af dette støjniveau vil muligvis medføre, at der skal 

udføres støjbegrænsende foranstaltninger. 

5.4.2 Råstofindvinding kan medføre støvproblemer, og det er derfor et vilkår i 

tilladelsen, at materialelagre, interne veje mv. oversprøjtes med vand, 

når der er behov for dette. 

Der vil dog stadig kunne opleves støvproblemer bl.a. fra transport af 

råstoffer bort fra området. 

5.4.3 Det forudsættes, at olieaffald bortskaffes i overensstemmelse med 

gældende regler i lovgivning og kommunale affaldsregulativer. 



 

6 Klagevejledning og søgsmål 

6.1 Generel klagevejledning 

6.1.1 En eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til: 

Nordfyns Kommune 

Teknik og Miljø 

Rådhuspladsen 2 

5450 Otterup 

6.1.2 Klagefristen er fire uger og regnes fra annonceringsdatoen, som er 

angivet på forsiden. 

6.1.3 Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den først følgende hverdag. 

6.1.4 Klager skal være indgået hos kommunen senest ved kontortids ophør 

på klagefristens sidste dag, som er tirsdag den 4. august 2009. 

6.1.5 Efter klagefristens udløb videresender Nordfyns Kommune eventuelle 

indkomne klager til klagemyndigheden med kopi af sagens akter og 

med de kommentarer, som klagerne måtte give anledning til. 

6.1.6 Kommunen underretter ansøger, hvis der kommer klager. 

6.1.7 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. 

 

6.2 Klagevejledning efter Råstofloven 

6.2.1 Nordfyns Kommunes afgørelse efter Råstoflovens § 7 stk. 1 vedr. 

tilladelse til indvinding af sand, grus og sten kan, jf. Råstoflovens § 13, 

stk. 1, påklages til Naturklagenævnet. 

6.2.2 Klageberettigede er afgørelsens adressat, offentlige myndigheder, 

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 varetager væsentlige rekreative interesser, når 

disse interesser berøres af afgørelsen, enhver med en indviduel 

væsentlig interesse i sagen. 

6.2.3 En rettidigt indgivet klage har opsættende virkning for afgørelsen med 

mindre klagemyndigheden bestemmer andet. 



6.2.4 Tilladelsen annonceres offentligt på den dato, som er angivet først i 

brevet. Klagefristen på 4 uger regnes fra denne dato. 

 

6.3 Klagevejledning efter Planloven 

6.3.1 Nordfyns Kommunes vurdering af, at råstofindvindingen ikke er 

omfattet af VVM-pligt, kan jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 påklages til 

Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 

6.3.2 Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, 

landsækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelse af natur og miljø eller som varetager væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

6.3.3 Klagefristen er fire uger og regnes fra annonceringsdatoen, som er 

angivet på forsiden. 

 

6.4 Klagevejledning efter Vandforsyningsloven 

6.4.1 Nordfyns Kommunes afgørelse efter Vandforsyningslovens §§ 26 og 28 

vedr. tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet kan jf. lovens § 

75 påklages til Miljøklagenævnet.  

6.4.2 Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen og enhver, 

der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald. 

6.4.3 Klagefristen på fire uger regnes fra annonceringsdatoen angivet først i 

brevet. 

6.4.4 Tilladelsen må ikke tages i brug før klagefristen er udløbet. 

6.4.5 Bygge- og anlægsarbejder i tilknytning til tilladelsen må ikke 

igangsættes før klagefristens udløb eller før en evt. klagesags afgørelse. 

 

6.5 Klagevejledning efter Vejloven 

6.5.1 Nordfyns Kommunes afgørelse efter Vejlovens § 101 stk. 4 vedr. 

stillede vilkår om graveastande til offentlige og private veje kan jf. 

lovens § 4 påklages til Vejdirektoratet, Niels Juels 13, 1022 København 

K eller pr. mail på vd@vd.dk.  

6.5.2 Kun retlige spørgsmål kan påklages. Skøn foretaget af kommunen 

indenfor lovens rammer kan ikke påklages. 

6.5.3 Klageberettiget er enhver med en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald. 

6.5.4 Klagefristen er fire uger og regnes fra annonceringsdatoen, som er 

angivet på forsiden. 



 

6.6 Søgsmål 

6.6.1 Ønskes Nordfyns Kommunes afgørelse prøvet ved domstolene, skal 

sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. 

Opmærksomheden henledes i øvrigt på Råstoflovens § 43 stk. 1, og 

Planlovens § 62 vedrørende søgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Pedersen 

Biolog/Miljøsagsbehandler 

Tlf.: 64 82 81 13 

jmp@nordfynskommune.dk 

 

 

Bilag: 
Notat af 29. oktober 2007 ”Beregning af sikkerhedsstillelse” udarbejdet af 
Jacob Q. Christensen, tidligere Odense Kommune 
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Trine Lærke Hansen, Krogsbøllevej 27, 5450 Otterup 
Jens Thomas Lundsgaard Rasmussen, Krogsbøllevej 33, 5450 Otterup 
Anders Hansen Vyff, Krogsbøllevej 39, 5450 Otterup 
Erling Sørensen, Krogsbøllevej 51, 5450 Otterup 
Jette Lisbeth og Ove Larsen, Krogsbøllevej 53, 5450 Otterup 
Hans Pors Simonsen, Krogsbøllevej 55, 5450 Otterup 
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