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1. TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF 
RÅSTOFFER 

Region Syddanmark meddeler tilladelse1 til, at indvinde op til 250.000 m³ sand, grus og sten årligt 
på 24 ha af matr. nr. 10c, 8ag samt del af 13aa Stenløse By Stenløse. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1 og er 
gældende indtil 1. februar 2025. Tilladelsen er betinget af vilkårene på de følgende sider. 
 
 

2. SAGENS BAGGRUND 
Nymølle Stenindustrier A/S søgte Odense Kommune om gravetilladelse i 2011. Natur og Miljøkla-
genævnet (NMK) har afgjort at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for området. Under 
behandlingen i NMK og efterfølgende har ansøgningen været stillet i bero. Nymølle Stenindustrier 
anmoder om genoptagelse af ansøgningen i august 2014. 
  
Arealet er 24 ha stort og ligger ca.1 km syd for Stenløse og umiddelbart syd for Dahlsvej i Odense 
Kommune. Jorden udgøres af en forholdsvis jævn moræneflade der dyrkes som agerbrug, jf. over-
sigtskort bilag 1. 
 
Der forventes en årlig indvinding på 250.000 m3 sand, grus og sten heraf 150.000 m3 under grund-
vandsspejl. Antallet af kørsler til og fra grusgraven afhænger af udbud og efterspørgsel, men anslås 
at udgøre op til 15.000 kørsler årligt svarende til ca 75 kørsler dagligt på hverdage. 
 
Arealet er udlagt til graveområde i den gældende Råstofplan 2012. Oversigtskort ses som bilag 1. 
 

3.1. EJERFORHOLD 
Ifølge tingbogen ejes matriklerne af Jesper Abildgård Jensen, Ribjergvej 27, 5260 Odense S 
 
 
 

3. FØR TILLADELSEN TAGES I BRUG 
Region Syddanmark skal give tilladelse til at indvindingen sættes i gang, Først herefter må arbejdet 
med at afrømme muld og overjord samt indvinding på arealet begyndes. Før igangsætningstilladelse 
kan meddeles skal følgende forudsætninger være opfyldt: 
 

• Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsæt-
tende virkning, derfor kan tilladelsen ikke udnyttes inden alle klagemulighederne er udtøm-
te. 

• Garantistillelse. Som sikkerhed for opfyldelse af vilkårene skal der stilles en ubetinget ik-
ke-tidsbegrænset anfordringsgaranti overfor Region Syddanmark på kr. 1.445.000. Garanti-
en kan stilles i form af depositum, en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring2. 

                                                 
1. Jf. råstoflovens § 7 stk. 1.. 
2. Jf. råstoflovens § 10 stk. 1. 
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• Afgrænsning for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale 
med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning m.v. må ikke fjernes og skal sikres, så de 
ikke bliver beskadiget, f.eks. med betonringe. 

• Tinglysning af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. Tinglysningen 
udføres af Region Syddanmark, betales af ansøger og aflyses når efterbehandlingen er god-
kendt af Regionen.  
 

 
Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i 
denne tilladelse skal indhentes separat. 
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4. VILKÅR 

4.1. DRIFT 
1. Tilladelsen er gældende til den 1. august 2025. 

2. Der må årligt indvindes 250.000 m3, heraf 150.000 m3 under grundvandsspejlet.  

3. Råstofgraven må være i drift:  

Gravemaskiner, trans-
portanlæg og oparbejd-
ningsanlæg. 

Mandag-fredag 

2 lørdage/ mdr 

kl 07.00 – 18.00 

kl 08.00 – 13.00 

Udlevering og læsning 
med gummiged. 

Mandag-fredag 

2 lørdage/ mdr. 

kl. 06.00 – 18.00 

kl. 07.00 – 13.00 

 

 
4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne anvendes: To gravemaskiner, tre 

gummigeder, et sigteanlæg, power screen og stenknuser. Væsentlige afvigelser herfra aftales 
med Region Syddanmark 

5. Støjvolde tilknyttet etape 1 på graveplanen etableres i en med regionen nærmere aftalt etab-
leringsfase på 14 dage. Naboerne informeres om denne etableringsfase mindst 1 uge forin-
den. 

6. Efter denne fase på 14 dage hvor støjvolde tilknyttet etape 1 på graveplanen etableres, må 
virksomheden ved sin drift ikke medføre et højere ækvivalent støjniveau end vist i skemaet, 
ved nærmeste nabobebyggelse jf. graveplan bilag 2.  

Dage Tidsrum Maksimalt støjniveau 

Mandag – fredag 

Lørdag  

07.00 – 18.00 

08.00 – 13.00 

55 dB (A) 

Mandag – fredag 

Lørdag 

06.00 – 07.00 

07.00 – 08.00 

40 dB (A) 

 
7. Hvis Regionen finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger do-

kumentere overfor tilsynsmyndigheden at ovenstående støjgrænser er overholdt. Udgifterne 
hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres 
som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et 
laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Som udgangspunkt 
accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt -+ 3 
dB (A) 
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8. Som indvindingen skrider frem skal der etapevis etableres støjvolde langs Dahlsvej, ”bag-
om” ejendommen Dahlsvej 75 og ned langs grusgravens østlige afgrænsning for at mindske 
støjgener fra råstofgraven. Der skal yderligere etableres en støjvold langs kørevejen til Sten-
løsegyden. Jf. graveplan bilag 2. 
 

9. I forbindelse med etablering af støjvolde ved senere etaper, accepteres at støjkravene over-
skrides midlertidigt i perioder på max. 14 dage pr etape. Naboer samt Region Syddanmark 
adviseres minimum 1 uge før. 

 
10. Der må ikke opstå væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet. Der skal træffes for-

anstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og pro-
duktionsanlæg.  

11. Muld og overjord, som ikke straks anvendes i efterbehandlingen, skal henlægges i depoter 
inden for arealet til brug for efterbehandlingsarbejderne. Muld og overjordsdepoter skal pla-
ceres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 

12. Muldjord og mineraljord, der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden di-
spensation fra regionen i det enkelte tilfælde efter § 52 i lov om forurenet jord3.  

13. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom el-
ler kæde.  

14. Der er givet dispensation4 til at bortgrave stendiget mellem matrikel nr. 10c og 8ag Stenløse 
By, Stenløse, se bilag 3. 

15. Hvis arealet, hvorpå der indvindes, overstiger 6 ha skal garantistillelsen reguleres. Der skal 
ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i takt med at indvindingen skrider 
frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er 
påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje og lager.  

16. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte 
graveplan og alle ændringer skal godkendes af Region Syddanmark. 

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

18. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse. 

 

4.2. AFSTANDSKRAV 
19. Under gravning og fordeling af muld, overjord og råstoffer skal skråningsanlæg altid graves 

i en stabil hældning, således at der ikke opstår fare for skred indover gravegrænsen. Bilag 4 
kan bruges til beregning af graveafstande. Regionen kan kræve dokumentation for at der ik-
ke er risiko for nedskridning af råstoffer ved gravning af skråninger. 

20. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra privat vej, naboskel, støjvolde og hegn. Skrånings-

                                                 
3 Jf. lov om forurenet jord § 52 
4 Jf. museumslovens § 29j, stk. 2 
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anlæg skal minimum være 1:1,5 i fast jord. 

21. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra offentligt vejskel5 og skråningsanlæg skal mini-
mum være 1:2 i fast jord. 

22. Der må ikke graves nærmere end 25 m fra grundmurede bygninger og skråningsanlæg må 
ikke graves stejlere end 1:1,5 i fast jord. 

23. Gravning under grundvandsspejl må ikke ske nærmere end 25 meter fra vejskel. 

24. Hvis hældningsanlæg graves stejlere end ovenstående skal afstanden på 3 m minimum til-
lægges 1 x gravedybden og der skal opsættes skilte med tekst om, at det er et grusgrav-
ningsområde med stejle skrænter ved grusgravens indkørsel. 

25. Indskiftning med overskydende overjord i periferiskråninger kan ske efter aftale med Regi-
on Syddanmark.  

26. Der må ikke indskiftes mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen, jf. fi-
gur 1 i bilag 4. 

27. Der skal holdes en sikkerhedsradius til højspændingsmasterne på 15 m. Dette krav skal 
overholdes både for gravning på arealet, kørselsveje samt al anden aktivitet. 

28. Støjvoldene skal være 3-5 m høje og have en hældning på ca 1:1. Støjvoldene langs de of-
fentlige veje skal tilsås med græs. Yderlig beplantning af støjvolde må kun ske med egnsty-
piske og hjemmehørende buske eller græs. 

29. Støjvolden skal blive liggende i hele indvindingsperioden og fjernes ved råstoftilladelsens 
udløb.  

30. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn, er indvinder forpligtet til at udbedre 
skaderne. 

31. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af, at de stillede skrånings-
vilkår såvel over som under grundvandsspejl overholdes. 

 

4.3.  ADGANGSVEJE 
32. Adgang til og fra indvindingsområdet skal ske via markerne nord for Bramstrup til Volders-

levvej. Adgangsvejen krydser således Stenløsegyden. 

Odense Kommune er myndighed for kommunale veje og har stillet følgende vilkår (vilkår 33-38) 
for overkørsel af Stenløsegyden, jf bilag 5:  

33. Overkørslen Stenløsegyden skal placeres mindst 15 m og højst 21 m fra højspændingsma-
sten da oversigtsforholdene vurderes at være bedst der. 

                                                 
5 Jf. Vejlovens § 101 
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34. For overkørslen af Stenløsegyden gælder, at der skal etableres højre- og venstresvingsforbud 
fra begge sider, og tavlerne C 11.1 og C 11.2, skal placeres på samme stander i højre side af 
overkørslerne. 

35. Tilladelsen til overkørslen af Stenløsegyden er gyldig til november 20156. Det betyder, at 
hvis overkørslen ikke er udført inden da, skal der søges om ny tilladelse til overkørslen. 

36. For overkørslen gælder at asfaltbelægningen skal føres mindst 2 m ind på grunden til stabili-
sering af rabatten og for at undgå at køre asfaltkanten i stykker - ved rørføring i rabatten skal 
dette føres under overkørslerne. 

37. For overkørslen gælder at der på asfaltbelægningen skal etableres en vigelinje, idet der ikke 
må være nogen tvivl om, at den krydsende lastvognstrafik har vigepligten. 

38. Overkørslen skal have en mindste bredde på 6 m, så 2 lastvogne kan passere hinanden.  

39. Hvis der etableres en vægt, skal den placeres parallelt med tilkørselsvejen og dermed vinkel-
ret på Stenløsegyden. 

40. Volderslevvej er statsvej og administreres af Vejdirektoratet. Overkørselstilladelse hertil 
skal derfor søges hos Vejdirektoratet, jf. bilag 6. Der må ikke etableres andre tilkørselsveje 
til arealet. 

41. Vejene skal rengøres efter behov 

 

4.4. FORURENINGSFOREBYGGELSE 
42. Indvinder skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og 

eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller be-
skadigelse af vandforsyningen i området. 

43. Brændstoftanke i grusgraven skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen eller 

være ADR godkendt. Tankene skal være placeret (så vidt muligt udenfor selve graveområ-

det) i en container med tilhørende opsamlingskar der skal kunne rumme mindst 100 % af 

tankens volumen med tillæg for den del af tanken der eventuelt befinder sig i selve karret. 

Der må ikke være nogen form for afløb fra containeren. Koblinger til rørsystemet skal være 

placeret inden for opsamlingskarrets areal. Containeren med tank og opsamlingskar skal væ-

re placeret på et plant og fast underlag og opsamlingskarret skal til enhver tid være tomt og 

tørt. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 

 

44. Tankning, olieskift og lignende af kørende materiel skal foregå på befæstet areal. Det kø-

rende materiel skal så vidt muligt parkeres uden for gravet område, når råstofgraven ikke er i 

drift. Såfremt dette ikke er muligt skal maskinerne parkeres på befæstet areal. 

 
45. Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, 

                                                 
6 Jf. Lov om offentlige veje § 70, stk. 3 i 
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og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.  

 
46. Evt. fremkommet olie- og kemikalieaffald bortskaffes i overensstemmelse med den til en-

hver tid gældende lovgivning på området. 

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

grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning. 

 
48. Støder man under indvindingen på kemikaliedepoter, gamle lossepladser eller lignende, skal 

der omgående gives meddelelse herom til Region Syddanmark for at aftale de nærmere for-
holdsregler til imødegåelse af yderligere forurening. 

 

4.5. GRUNDVAND 
49. Odense kommune er myndighed på indvinding af grundvand og har givet tilladelse7 til ind-

vinding, fra gravesøen, af 150.000 m³ grundvand/år til grusvask samt stillet følgende vilkår 
(vilkår 50 – 53), jf. bilag 7. 

50. Den oppumpede vandmængde skal registreres ved hjælp af en vandmåler. Det vand der 
pumpes op skal måles i m³/time. Pumpens fabrikat og type skal oplyses skriftligt til Odense 
Kommune i løbet af januar måned og inden d. 1. februar.. Kommunen kan til hver en tid be-
stemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde.  

51. Der må ikke uden særlig tilladelsen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med 
henblik på grundvandsænkning 

52. Skyllevand skal efter brug ledes tilbage til oppumpningsstedet via et bundfældningsbassin 
og må kun indeholde stoffer der er naturligt forekommende i de opgravede materialer. 

 
53. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal kommunen orienteres og 

kan forlange dræn omlagt, for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lign. 
 
 

5. EFTERBEHANDLINGSVILKÅR 
54. Efterbehandling skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 8. Alle ændrin-

ger i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

55. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark 

kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i 

efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerhedsstillelsen skal gælde, til efterbe-

handlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

                                                 
7 Jf. vandforsyningslovens § 26 
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56. Forinden større efterbehandlingsarbejder - herunder muldjordspålægning - påbegyndes, skal 

Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbe-

handlingens udførelse kan afklares. 
 

57. Arealet skal løbende efterbehandles til naturformål, i overensstemmelse med efterbehand-

lingsplanen. Der må ikke hverken i indvindingsperioden eller efterfølgende anvendes gød-

ningsmidler, pesticider eller andre former for kemisk ukrudtsbekæmpelse på arealet.  
 

58. Der må ikke laves forbindelse mellem eventuel sø og vandløb, heller ikke via dræn. Der må 

ikke opsættes nogen form for hegn, bortset fra kreaturhegn. Der må ikke udsættes ænder, 

fisk eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen. 

 

59. Der vil fra Region Syddanmark blive stillet krav om bredudformning, dybdeforhold og evt. 

øer for at sikre søens funktion som naturområde. Langs søbredden skal der af sikkerheds-

mæssige årsager etableres en 3 m bred og ikke over 1 m dyb lavvandszone, og der skal tilli-

ge etableres en ca. 3 m bred banket rundt om søen. Der skal etableres en dyrkningsfri zone 

på 10 meter fra yderkant af banketten, hvorpå der ikke udlægges muld. 
 

60. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en 

del af efterbehandlingsarbejdet. 
 

61. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket 

som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og 

efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke 

står en vold tilbage mellem ejendommene.  
 

62. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn 

til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet inden 1 år efter indvindin-

gens ophør. 

 

63. Arealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til rå-

stofindvindingen opførte bygninger samt støjvolde eller andet oplag, der virker skæmmende 

i naturen. 

 

64. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 24, indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående. 

 

 

6. ØVRIGE VILKÅR 
65. Vilkårene efter råstofloven er bindende8 for ejere og indehavere af andre rettigheder over 

ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. 

                                                 
8. Jf. råstoflovens § 10  
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66. Nærværende tilladelse efter råstoflovens § 7 bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er 
påbegyndt 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgen-
de år. 

67. Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage æn-
dringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt af hensyn til op-
fyldelse af lovens § 2 og § 3. 

68. Tilladelsen kan9 tilbagekaldes af Region Syddanmark ved grov eller gentagen overtrædelse 
af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt. 
 

69. Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste for-
tidsminder, skal fundet straks anmeldes til det Odense Bys Museer. Indvindingen skal10 
standses i det omfang den berører fortidsmindet. Odense Bys Museer beslutter snarest, om 
arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles. Odense Bys Museers udtalelse ses i bilag 
9. 

70. Den der foretager råstofindvinding i jorden, skal give oplysninger om indvindingsvirksom-
heden og bl.a. indberette om arten og mængden af de forekomster, der indvindes samt om 
anvendelsen heraf årligt til Region Syddanmark. 

71. Der skal betales råstofafgift af de indvundne råstoffer. Afgiften opkræves af Skat. 

72. I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstands-
ning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til 
straks at underrette Region Syddanmark. 

73. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen i henhold til nær-
værende tilladelse, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige er-
statningsregler.  

74. Resultater af eventuelle råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS 
(Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) inden 3 måneder efter udførelsen. Ind-
beretningen skal ske på særlige skemaer11. 

 
 

7. SIKKERHEDSSTILLELSE 
Nymølle Stenindustrier A/S har stillet en ikke tidsbegrænset garanti til sikring af efterbehandlings-
arbejderne på matr. nr. 10c og 8ag Stenløse By Stenløse i Odense Kommune på kr.1.445.000.  
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 6 ha og kan regu-
leres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, grave-
plan, efterbehandling eller lignende. 
 

                                                 
9  Jf. råstoflovens § 7, stk. 1 
10 Jf. museumslovens § 27 
11 Jf. råstoflovens § 28, stk. 1. 
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Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på ca. 135.000 kr. pr (åben) ha, 
flytning af ca. 300.000 m3 muld- og overjord samt reetablering af ca. 1200 - 1500 m støjvolde. 
 
Garantien skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordar-
bejder. Garantien reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal, indeks 171,60. 
 
Garantien skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region 
Syddanmark, idet garantistillelsen først da vil kunne frigives. 
 
 

8. TINGLYSNING 
Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne12 tinglyses på ejendommen, når klagefristen er ud-
løbet, med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 
Indvinder skal betale tinglysningen på 1660, kr. Når tinglysningen er sket, vil Regionen sende en 
regning for udlagt tinglysningsgebyr. 
Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af regionen, vil de tinglyste bestemmel-
ser med undtagelse af vilkår 57, 58, 59 samt vilkår 61 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive fri-
givet. 
 
 

9. TILSYN 
Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Til-
synsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærme-
re fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart 
foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning. 
 
  

                                                 
12 Jf. råstoflovens § 10, stk. 5   
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10. AFGØRELSE OM VVM-PLIGT 
Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte13 
 
Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), idet den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes 
at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen.  
 
Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, 
bl.a.: 
 

• Projektets dimensioner 
Der er ansøgt om at grave på ca. 24 ha og der forventes en årlig indvinding på 250.000 m3. 

• Den miljømæssige sårbarhed 
Der graves under grundvandsspejlet i område der ligger i OSD og i indvindingsopland for Dalum-
værket. Der er i tilladelsen stillet vilkår til forebyggelse af forurening af grundvandet. Den nærme-
ste sårbare natur er 6 km øst for det ansøgte graveområde. Det vurderes ikke sandsynligt at indvin-
dingen vil påvirke denne.  

• Påvirkningens omfang 
Der er naboer omkring graveområdet, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. I tilladelsen stilles 
vilkår for driften, som har til formål at fjerne eller mindske gener ved råstofgravningen til et accep-
tabelt niveau. 

• Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 
Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne 
kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at dri-
ve landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til rekreativt område med en sø efter endt 
indvinding af råstoffer. 
Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår 
der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde. 

• Kumulative effekter 
Arealet er beliggende i et landbrugsområde hvor der har været indvundet råstoffer gennem mange 
år. Væsentligste faktorer der kan have en kumulativ effekt og således øge den allerede eksisterende 
belastning vurderes at være trafik og risiko for grundvandsforurening. I tilladelsen stilles vilkår for 
regulering af trafik og til beskyttelse af grundvandet og Region Syddanmark vurderer således at der 
er taget højde for kumulative effekter. 
  

                                                 
13. Jf. § 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, hvor det blandt andet fremgår, at når der ansøges om råstofindvinding på under 
25 ha, er råstofindvindingen ikke VVM-pligtig, jf. § 1, stk. 2, i bek. 1654 af 27/10/2013. 
. 
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11. HØRING AF ANSØGNING-KOMMENTARER OG TILLADELSER  
Nymølle Stenindustrier A/S’ ansøgning om indvinding af råstoffer på 24 ha af matr nr. 10c, 8ag 
samt del af 13aa Stenløse By, Stenløse blev genoptaget august 2014. 
Arealet ligger ca.1 km syd for Stenløse og dyrkes i dag som agerbrug. 
 
Arealet planlægges at efterbehandles til natur uden brug af gødning og pesticider. 
 
Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 
 

• Odense Kommune 

• Odense Bys Museer  

• Naboer 

• Dalumværket/VandCenter Syd 

• Energinet Fyn 

• Dong Energy 
 

Region Syddanmark har modtaget følgende svar: 
 

11.1. ODENSE KOMMUNE 
Vejforhold 

Overkørselstilladelse 
Dahlsvej er skolevej uden cykelsti og har mange boliger, derfor er det vigtigt, at trafikken til 
og fra området med råstofindvinding ledes af andre veje. 
For at kunne håndtere trafikken til og fra graveområdet har Vejdirektoratet godkendt en over-
kørsel14 til Volderslevvej i nabokommunen fra den kommende interne vej over markerne.   
Byrum og Mobilitet i Odense Kommune samt politiet har givet tilladelse til overkørsel til 
brug ved råstofindvinding af Stenløsegyden. Vilkår for adgangsveje fremgår af tilladelsen  
 
Tilladelsen er givet på baggrund af oplysninger fra ansøgningen, ændringer af disse forhold 
vil kræve en ny tilladelse. 
 
Tilladelse, lovtekst og kortbilag er vedlagt som bilag 5. Vilkår, stillet i tilladelsen fra Odense 
Kommune er skrevet ind i Råstoftilladelsens punkt 4.3 

 
 
Grundvandsinteresser 

Vandindvindingstilladelse 
Det ansøgte graveområde ligger i indvindingsopland til Dalumværket og i OSD (Område for 
særlige drikkevandsinteresser). Odense kommune giver tilladelse15 til indvinding af 150.000 
m³ grundvand fra gravesøen til grusvask, samt den deraf følgende midlertidige grundvands-
sænkning. Desuden gives tilladelse til bortledning af skyllevandet fra grusvask16. Vilkår i for-
bindelse med indvinding og afledning fremgår af tilladelsen punkt 4.5. 

                                                 
14 Kravene til overkørslen er givet ud fra vejtekniske og færdselsmæssige grunde i henhold til Lov om offentlige veje § 
70, stk. 3. 
15 Jf. vandforsyningslovens § 26, 
16 Jf. miljøbeskyttelsesloven  
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Vandindvindingstilladelse samt tilladelse til bortledning af skyllevand er vedlagt som bilag 7. 

 
Fredninger 

§ 3 dispensation til nedlæggelse af dige ml. matrikel 8ag og 10c Stenløse By, Stenløse.  
Odense Kommune giver tilladelse til at nedlægge det 400 m lange dige beliggende mellem de 
to matrikler som ansøgningen omhandler. Afgørelsen er vedlagt som bilag 3 og skrevet ind i 
Råstoftilladelsens afsnit 4.1 vilkår 14. 
 

Naturforhold 
Bilag IV arter 
Odense Kommune har været på besigtigelse på arealet den 14. oktober 2014 og ikke observe-
ret fredede arter. Det formodes dog at firben og flagermus holder til i området. Da arealet ef-
terbehandles til natur, betragtes det som en forbedring af de eksisterende forhold for bilag iv 
arter. 

 

11.2. ODENSE BYS MUSEERS KOMMENTARER 
Odense Bys Museer (OBM) bemærker at der er registreret en række bopladsspor umiddelbart syd 
og sydvest for graveområdet. Det kan derfor ikke udelukkes, at råstofarealet og adgangsvejen rum-
mer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumsloven17. 

 
OBMs fulde udtalelse og kortbilag ses som bilag 9 

11.3. FORSYNINGSLEDNINGER 
Region Syddanmark er bekendt med at der løber en gasledning umiddelbart syd for graveområdet 
og at der er højspændingsledninger på arealet. Det påhviler Nymølle Stenindustrier A/S at indhente 
de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne. 

11.4. DALUMVÆRKET 
Dalumværket som administreres af VandCenter Syd har ingen bemærkninger til ansøgningen. 

11.5. NABOER 
Naboerne er orienteret ved brev d. 25. november 2014. Brev og liste med orienterede naboer findes 
som bilag 10. Der er desuden afholdt orienteringsmøde hvor alle naboer, Kent Thornberg fra 
Nymølle, Jesper Jensen lodsejer samt Jakob Weber, Jens Vejrup og Gitte Gro fra Region Syddan-
mark var til stede. Bemærkninger fra naboer er søgt inddraget i vilkår i tilladelsen i den grad det har 
været muligt. 
 
 
Nabo Bekymring/klage - Regionens bemærkninger 

Vangeledgårdsvej 50 
 

- Vores ejendom vil miste udsigt og 
værdi. Vi vil miste vores eksi-
stensgrundlag da det ikke længere 
vil være attraktivt for kommuner at 
henvise beboere til opholdsstedet. 

Området er udlagt til graveom-
råde efter råstofplanen og Re-
gion Syddanmark (RS) kan ik-
ke give afslag på råstoftilladel-
se, på grund af naboejendom-

                                                 
17 Jf. museumsloven. Kap. 8 § 27 
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Ligesom det ikke vil være attrak-
tivt for hesteejere at opstalde heste 
på vores ejendom 
 
 

 
- Vi, beboere og heste vil blive ge-

neret af larm og støv.  
 
 

 
 
 
- Hvad sker der med grundens over-

fladevand som løber ned i sø på 
det ønskede graveområde? 

 
- Anmodning om at få kompensation 

eller at blive opkøbt. 

me mister værdi eller mister 
indtægter. Alle sager om er-
statning for værdiforringelse, 
må ske på naboernes initiativ 
ved en domstol. 
 

- RS har fastsat vilkår om at der 
ikke må være støj eller støvge-
ner uden for graveområdet og 
kan til enhver tid indskærpe 
vilkåret overfor indvinder. 
 
 

- Odense Kommune er myndig-
hed på overfladevand. 

 
 
- RS har ingen myndighed til at 

pålægge indvinder at opkøbe 
nabogrunde eller udbetale 
kompensation. RS kan heller 
ikke ekspropriere eller udbetale 
kompensation 

Dahlsvej 75. - Bekymring for at der, trods kør-
selsanvisninger, kommer øget last-
vognstrafik på Dahlsvej. Desuden 
bekymret for overkørselsaftalen 
med Bramstrup som udløber om 8 
år. 
 
 

- Bekymring for støv da de har tre 
små børn og frygter for deres hel-
bred. 

 
 
 
 
- Bekymring for forurening af 

grundvand, da arealet ligger i 
OSD.  

-  
-  
-  
-  
-  
- Bekymring for afledning af mini-

rensningsanlæg som angiveligt har 
slanger ind på det ansøgte areal 

 

- RS er ikke vejmyndighed og 
kan derfor ikke regulere trafik-
ken på vejene omkring råstof-
graven. 
 
 
 
 

- RS har fastsat vilkår om at der 
ikke må være støvgener uden 
for graveområdet og kan til en-
hver tid indskærpe vilkåret 
overfor indvinder. 

 
 
- Odense Kommune, er myndig-

hed for vandindvinding og 
spildevandsudledning. Odense 
Kommune vurderer at indvin-
dingen ikke umiddelbart vil 
kunne give anledning til gene 
for nærliggende indvindings-
boringer.  

- Nymølle vil kontakte Odense 
Kommune for afklaring af af-
ledninger på arealet 

 

 
 

12. BESIGTIGELSE AF AREALET 
Den 12. december 2014 besigtigede Region Syddanmark det ansøgte areal sammen med Nymølle 
Stenindustrier a/s ved Kent Thornberg og lodsejer Jesper Jensen. Formålet var bla at se på om de 
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planlagte adgangsforhold er hensigtsmæssige, naboejendommes placering ift arealet og at tale om 
efterbehandlingsplaner. Besigtigelsen gav ikke anledning til væsentlige ændringer af den foreløbige 
plan for råstoftilladelsen. 
 
 

13. PARTSHØRING 
Region Syddanmarks udkast til tilladelse har været i høring i perioden fra den. 22. januar til den 19. 
februar 2015 hos; 
 

• Odense Kommune – kun efterbehandlingsvilkår18 

• Ejere af ejendommene omkring råstofgraven19  

• Lodsejer 

• Indvinder 

• Odense Bys Museer 

• VandCenter Syd 

• Dong Energy 

• Energinet Fyn 
  

Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Der 
er indkommet følgende høringssvar: 
 
Høringssvar – den 22. januar til den 19.febuar 2015 
Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
Odense Kom-
mune 

Ønsker et bedre kortbilag hvor vejadgangen er 
indtegnet 
 
 
 
Ønsker at den anbefalede afstand til højspæn-
dingsmasten v Stenløsegyden indskrives i til-
ladelsen som et vilkår. 
 
Formuleringen af vilkår 58 ønskes ændret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker kravene til skråningsanlæg til offentlig 
vej ændret til 1:2 i fast jord 
 
Ønsker vilkår om indskiftningsproblematik-
ken indskrevet.  
 

Regionen vurderer ikke at det er nødvendigt 
med kort med målfast indtegning af udkørsel 
Stenløsegyden. Afstande er indskrevet i vil-
kår 33 
 
Indskrevet i vilkår 33 
 
 
 
Vilkår 57 er ændret til: ”Arealet skal løben-
de efterbehandles til naturformål, i overens-

stemmelse med efterbehandlingsplanen.  
Der må ikke hverken i indvindingsperioden 
eller efterfølgende anvendes gødningsmid-
ler, pesticider eller andre former for kemisk 
ukrudtsbekæmpelse på arealet. ” Dette vilkår 
ophæves ikke efter godkendt efterbehand-
ling. 
 
Indskrevet i vilkår 21 
 
 
Vilkår for indskiftning er tilføjet som vilkår 
25 og 26 

                                                 
18 Jf. råstofloven § 10a, 
19 Jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1 
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Nabo Ønsker at grusgravens drifttid slutter kl 17 på 
hverdage og at den ikke er i drift på lørdage. 
 
 
 
Ønsker størrelse på støjvold og tilsåning med 
græs indskrevet som vilkår. 
 
Ønsker yderlig sikring af Stenløsegyden med 
chikane eller store sten så det ikke er en mu-
lighed for lastbiltrafik at svinge til hø eller ve, 
men kun at krydse. 
 
 
Ønsker præcisering af hvor der er venteplads 
for lastbiler der står i kø til at få læsset råstof. 
 
 
Ønsker præciseret at vægten ved Stenløsegy-
den placeres parallelt med tilkørselsvejen mhp 
at mindske lastbilernes behov for at svinge og 
dermed gearskift og støjbelastning. 
 
Ønsker at der installeres et sprinklersystem til 
vanding i grusgraven når den ikke er beman-
det. 
 

Nymølle A/S vurderer at der kun sjældent 
vil være drift i grusgraven efter kl 17 eller 
om lørdagen, vilkår 3 ændres til max 2 lør-
dage pr måned. 
 
Indskrevet i vilkår 28 
 
 
Vejmyndigheden har opstillet vilkår, som er 
indskrevet i tilladelsen. Hvis det viser sig at 
det ikke er tilstrækkeligt til at trafikken ledes 
den rette vej, vil muligheden for at etablere 
pullerter eller placere store sten blive vurde-
ret. 
Venteplads vil blive etableret på etape 1 i 
takt med at indvinder får rømmet muld, 
overjord og gravet råstofferne væk. 
 
Indtegnet på graveplan og indskrevet i vilkår 
39. 
 
 
 
Regionen vurderer at vilkår 10 er tilstrække-
ligt til at forebygge støvgener. 

Vejdirektoratet Påpeger at der ikke er givet en tilladelse til 
overkørsel af Volderslevvej 

Tilladelsen er siden søgt og givet, jf. bilag 6. 

 
 

14. KLAGEVEJLEDNING 
Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) 
kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en of-
fentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks 
Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i af-
gørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Kla-
geportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.virk.dk. Der logges på www.virk.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales med betalings-
kort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark på klageportalen senest den 7. juli kl. 
23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
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Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer 
andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af 
dette brev. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, miljoe-
raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. 
 
 

15. BILAG 
1 Oversigtskort 
2 Graveplan  
3 § 3 dispensation til at sløjfe dige  
4 Generelle retningslinjer for graveafstande mm 
5 Overkørselstilladelse Stenløsegyden 
6 Overkørselstilladelse Volderslevvej 
7 Tilladelse til vandindvinding og udledning 
8 Efterbehandlingsplan 
9 Udtalelse fra Odense Bys Museer  
10 Nabohøringsbrev med naboliste 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Indvinder: Nymølle A/S, kent.thornberg@nymoelle.dk 
Lodsejer, jesper.abildgaard@mail.dk 
Odense Kommune,Hanne Jæger hnj@odense.dk 
Naboer, se liste i bilag 10. 
VandCenter Syd, tkb@vandcenter.dk 
Odense Bys Museer, museum@odense.dk 
Dong Energy, ledningsinfo@dongenergy.dk 
Energi Fyn, energifyn@energifyn.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 
Statsforvaltningen Syddanmark, syddanmark@statsforvaltningen.dk 
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsen,  nst@nst.dk  
Naturstyrelsen Fyn, eea@nst.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fugleroeveren@sol.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Fyn, dnodense-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Fyn, assens@dof.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk 
Friluftsrådet, Skandiagade 13, 2450 Kbh SV, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet Lokalafdeling Sydfyn  sydfyn@friluftsraadet.dk 
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Bilag 1. Oversigtskort 
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§ 3 dispensation til nedlæggelse af dige ml. matrikel 8ag og 10c 

Stenløse By, Stenløse. Notat til Region Syddanmark 
 

 
Digernes beskyttelse 
De i bilaget markerede diger er registreret som beskyttede af Odense Kommunes opgørelse over be-
skyttede diger. I henhold til museumslovens § 29 a, stk. 120 må der ikke ske ændringer i tilstanden 
af sten- og jorddiger og lignende. I henhold til dige bekendtgørelsen § 1, stk. 121 omfatter beskyttel-
sen: 
 

1) stendiger, 
2) andre diger, der ejes af offentlige myndigheder, 
3) andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttel-

seslovens § 3, og  
4) andre diger, der er angivet på kortbladet for det gældende område i Kort- og Matrikelstyrel-

sens kortværk over Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 
1992. 

 
 
Beskrivelse og vurdering af diget 
Området blev besigtiget af Odense Kommune den 14. oktober 2014. 
 
Diget er indtegnet på det historiske matrikelkort fra 1810. Diget er opbygget som ret linje og vurde-
res derfor at være fra slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet, hvor det har fungeret 
som hegn22.  
 
Diget er opmålt til at være 400 meter langt. Længst mod nord er det op til 1.5 meter højt og 3 meter bredt mens det i 
sydgående retning bliver lavere og smallere (0,5 meter høj og 1 meter bredt).  
Diget er bygget op af jord og bevokset med almindelig hyld, hassel, benved, tjørn, og landevejspopler. Der findes flere 
gamle træer på strækningen som er hule. Disse må jf. bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter (§6 stk. 
4) ikke fældes i perioden 1/11 til 31/8. 
 
Diget er ikke sammenhængende med andre og ender blindt. 
 
Der blev på besigtigelsen ikke observeret nogen Bilag IV-arter 
 
Det er Odense Kommunes vurdering, at flagermus, periodisk, benytter sig af de levende hegn på digerne, som skaber 
gode fourageringsbetingelser, idet insekter foretrækker områder med læ.  
Det er dog Odense Kommunes vurdering, at fourageringsgrundlaget er af lav karakter da det omkringliggende område i 
dag består af marker.  
 

                                                 
20 Museumslov. Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12 2006 
21 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende. Bekendtgørelse nr. 1511 af 14/12 2006 
22 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger af 1. juni 2009 

Bilag 3. § 3 dispensation til nedlæggelse af dige 
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I forbindelse med en fremtidig gravning af råstoffer på arealet, vil der blive gravet på begge sider af diget. Der vil derfor 
være tale om en stor landskabelig ændring af arealet.  
 
Det er på baggrund af det ovenstående, Odense Kommunes vurdering, at der er grundlag for at give dispensation til en 
fjernelse af diget.  
 
Forudsætningen for at bevare diget som et kulturhistorisk spor, der bl.a. vidner om Danmarks administrative inddeling 
og landbrugets historie vil efter kommunens vurdering være forsvundet ved de store landskabelige bearbejdninger som 
en råstofgravning på begge sider af diget medfører. Hertil vil diget ved en bevarelse også komme til at fremstå som et 
landskabeligt fremmedelement samtidigt med, at diget har begrænset biologisk betydning som spredningskorridor. 
 
 

Afgørelse 
Odense Kommune, meddeler herved dispensation efter museumslovens § 29j, stk. 2 til følgende: 
 

• Nedlæggelse af dige ml. matrikel 8ag og 10c Stenløse By, Stenløse 

 
Dispensationen er gældende i 3 år. 
 
 
Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter museumslovens § 29t, 
stk. 1. 
 
Klageberettiget efter museumsloven § 29u er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som 
afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væ-
sentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage indgives skriftligt, til Odense Kommune enten som mail til eb.bkf@odense.dk, eller som brev til 
Landbrug og Natur, Odense Slot, Indgang M, Postboks 740, Nørregade 36-38, 5100 Odense C, som videresender klagen 
til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter og kommunens bemærkninger. Du kan også sende klagen via 
Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk - søg efter "Klage-
portal". Du kan finde yderligere vejledning om klageportalen på http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/ 
Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil ansøger blive underrettet herom. En tilladelse må ikke udnyttes, før klage-
fristen er udløbet. Kommer der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis klagemyndigheden bestemmer dette. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra 
kommunen/fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af kla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-
nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis med-
hold i klagen. 
 
Eventuel retssag til prøvelsen af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
bekendtgjort; jf. § 29 x, stk. 1, i museumsloven. 
 
Afgørelsen vil ikke blive annonceret i dagspressen. 
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Bilag 4. Graveafstande - generelle retningslinjer 
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Tilladelse til etablering af overkørsel: 
 
Baggrund 
Vejdirektoratet har godkendt en overkørsel til Volderslevvej i nabokommunen fra den kommende 
interne vej over markerne for at kunne håndtere trafikken til og fra disse matrikler. Dette er for at 
undgå, at trafikken fra råstofindvinding til og fra området foregår på Dahlsvej, hvor der er skole og 
mange boliger mod Stenløsevej, og Stenløsegyden 
 
Byrum og Mobilitet samt politiet har vurderet, at vi kan give tilladelse til overkørsler til brug ved 
råstofindvinding placeret ca.15-21 m. fra højspændingsmasterne, da oversigtsforholdene vil være 
bedst der pga. terrænforholdene. Overkørslen skal overholde geneafstanden til højspændingsma-
sterne og må ikke placeres indenfor en omkreds på 15 m. af højspændingsmasterne 
 
 
Tilladelsen til de 2 overkørsler kan gives på betingelse af: 
 
• der skal etableres højre- og venstresvingsforbud fra begge sider, og tavlerne, C 11.1 og C 11.2, 

skal placeres på samme stander i højre side af overkørslerne 
• asfaltbelægning føres mindst 2 m ind på grunden til stabilisering af rabatten og for at undgå at 

køre asfaltkanten i stykker på vejen - ved rørføring i rabatten skal dette føres under overkørsler-
ne 

• på asfaltbelægningen i overkørslerne skal der etableres en vigelinje, idet der ikke må være no-
gen tvivl om, at den krydsende lastvognstrafik har vigepligten 

• at overkørslerne får en bredde på 6 m, så 2 lastvogne kan passere hinanden. 
•  
 
Denne tilladelse er helt konkret vurderet på baggrund af ovennævnte materialer og oplysninger, så 
ændring af disse forhold vil kræve en ny tilladelse. 
 
Tilladelsen til overkørslen er gyldigt fra dags dato og 1 år. Det betyder, at hvis overkørslen 
ikke er udført inden for dette år, skal der søges om ny tilladelse til overkørslen. 
 
Kravene til overkørslen er givet ud fra vejtekniske og færdselsmæssige grunde i henhold til § 70, 
stk. 3 i Lov om offentlige veje, nr. 1048 af 3. november 2011. Klagevejledning og lovtekst vedlæg-
ges. 
 
Lovtekst 

Anlæg af nye adgange til offentlig vej 

§ 70. Overkørsler og overgange og tilslutninger for veje og stier til offentlig vej må ikke etableres 
uden vejbestyrelsens tilladelse. 

Bilag 5. Tilladelse til overkørsel 
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Stk. 2. Etableres der til en kommunevej adgang som nævnt i stk. 1 i mindre afstand end 100 m – i 
bymæssige bebyggelser dog i mindre afstand end 50 m – fra en hovedlandevej, skal der tillige ind-
hentes tilladelse fra Vejdirektoratet. 

Stk. 3. Skønnes det påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejbestyrelsen som 
betingelse for tilladelse efter stk. 1 og 2 stille krav med hensyn til den nærmere placering, udform-
ning og anvendelse af de adgange, der er nævnt i stk. 1, herunder om adgangens bredde, om fri 
oversigt over hjørnearealer, om arten og omfanget af færdslen ad den pågældende adgang og om 
flere ejendommes benyttelse af samme adgang. Vejbestyrelsen kan ligeledes gøre tilladelsen betin-
get af, at den offentlige vej under hensyn til de ændrede trafikale forhold ombygges med midterra-
bat, kanalisering, lyssignal og lignende. Vejbestyrelsen kan kræve, at udgifterne ved de førnævnte 
foranstaltninger helt eller delvis afholdes af vejbestyrelsen for den vej eller sti, der tilsluttes den of-
fentlige vej, eller for så vidt angår overkørsel eller overgang, i særlige tilfælde af vedkommende 
ejer eller bruger. Vejbestyrelsen kan kræve selv at forestå de i dette stykke omhandlede foranstalt-
ninger mod godtgørelse af udgifterne herved. 

 
Klagevejledning 
Lov om offentlige veje 
 
Den endelige afgørelse er truffet administrativt og kan i medfør af Lov om offentlige veje, nr. 1048 
af 3. november 2011, §§ 4 påklages til Vejdirektoratet, for så vidt angår retslige spørgsmål. 
 
Det betyder, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til 
vejmyndighedens skøn inde for lovens rammer. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen. Klagen skal være modtaget i Vejdirek-
toratet inden udløbet af denne frist. 
 
Du skal først have udnyttet din mulighed for at klage til Vejdirektoratet, før du kan anlægge retssag 
ved domstolene. 
 
Eventuel klage skal indsendes til: Vejdirektoratet 
     Juridisk Afdeling 
     Niels Juels Gade 13 
     1509 København K 
 
     tlf.nr. 72 44 33 33 
     e-mail: jur@vd.dk 
 
Der kan henvises til et digitalt skema fra Vejdirektoratet, som ligger på genvejen: vejdirektora-
tet.dk/klageskema. 
 
Med venlig hilsen 
Susanne Grøn Christiansen 
Trafikingeniør 
Tlf.nr. 65 51 27 83 
sgc@odense.dk
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Ansøgning til benyttelse af adgang via Bramstrup Go ds som adgangsvej til nyt råstofind-
vindingsområde ved Stenløse. Hldv. 521, Odense - Fa aborg (Volderslevvej), km. 9,015 h.v. 

I forbindelse med råstoftilladelse til indvinding på matr. nr. 10c, 8ag og del af 13aa Stenløse By, 
Stenløse har I ansøgt om tilladelse til benyttelse af en eksisterende overkørsel fra hovedlandevejen 
Volderslevvej som vejbetjening til og fra jeres indvindingsområde. 
 
Overkørslen, der er tilsluttet hovedlandevejen i km. 9,015, er i dag alene tilladt benyttet til midlerti-
dig adgang til råstofindvindingsområde på matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse. 
 
Til ansøgningen har Region Syddanmark, att. Gitte Gro oplyst, at gravetilladelsen vil være gælden-
de for en 10 årig periode med udløb i 2025. Endvidere er det til ansøgningen oplyst, at ansøgte 
overkørsel vil være en mere trafikmæssig sikker løsning end ved benyttelse af de i området belig-
gende kommuneveje. 
 
Af ansøgningen fremgår det endvidere, at der forventes en afsætning i størrelsesordenen 
250.000m3 grus pr. år svarende ti ca. 45 – 55 lastbiler pr. dag. 
 
I høringssvar af 26. april fra Niels Langkilde fremgår det, at der med Nymølle Stenindustri er indgå-
et aftale om anlæg af en grusvej samt om brugsret til denne over Bramstrup Gods med tilslutning til 
ansøgte overkørsel til hovedlandevejen. Aftalen kan tidligst opsiges efter 12 år fra ikrafttrædelses-
tidspunktet d. 26.9.2011. Aftalen kan efter denne periode opsiges med 3 års varsel, mens Nymølle 
Stenindustri kan opsige aftalen med et varsel på 1 år. Aftalen ophører endvidere uden yderligere 
varsel, når Nymølle Stenindustri indstiller sin råstofindvinding i Stenløse. 
 
Tilbagemeldinger fra partshøring 
Udkast til afgørelse til ansøgningen har d. 5. maj 2015 været sendt i partshøring, og Region Syd-
danmark, att. Gitte Gro har hertil sendt følgende rettelse/bemærkning: at råstoftilladelsen bliver 
gældende i 10 år med udløb i 2025 og ikke som tidligere oplyst i 7 år med udløb i 2022, og at det 
vil være fint, hvis Vejdirektoratets tilladelse også kan være gældende i denne periode. 
 
Ved telefonisk forelæggelse af ovennævnte oplysning til Bramstrup Gods, henviste Niels Langkilde 
til indgået aftale/kontrakt af 26.9.2011 med Nymølle Stenindustri og fremsatte et ønske om, at fri-
sten for overkørselstilladelsen følger aftalen med henvisning til en mulig forlængelse.   
 

Nymølle Stenindustrier 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 
 
Att. Kent Grimm Thornberg 
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Afgørelse 
Som vejbestyrelse for hovedlandeveje 521, Volderslevvej, meddeles der hermed i henhold til vejlo-
vens[1] § 71 stk. 1 tilladelse til en ændret/udvidet benyttelse af ansøgte overkørsel i km. 9,015 h.v. 
 
Overkørslen tillades herefter med henvisning til indgået aftale mellem Bramstrup Gods og Nymølle 
Stenindustrier tillige benyttet som: ”Midlertidig adgang for nyt råstofindvindingsområde på matr. nr. 
10c, 8ag og del af 13aa Stenløse By, Stenløse med ophør i år 2023.  
 
Tilladelsen meddeles på vilkår af, 
At tilladelsen alene er gældende i 8 år med  udløb i 2023, jf. ophør af aftale/kontrakt mellem 
  Bramstrup Gods og Nymølle Stenindustrier,  
At  tilladelsen tilbagekaldes, såfremt der konstateres problemer med trafikafviklingen på 
  hovedlandevejen, 
At  samtlige udgifter til projektet samt realisering og eventuelle følgeudgifter til de interne 
  adgangsveje er for Vejdirektoratet uvedkommende, og 
At tidligere meddelte tilladelse af 2.8.2012 til anlæggelse og benyttelse af overkørslen til råstof-  

indvindingsområde på matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., nr. Lyndelse er gældende og respekteres, 
herunder også fjernelsesdeklaration, tinglyst d. 21.12.2012. 

 
Det skal til sagen bemærkes, at den indgåede privatretlige aftale respekteres af Vejdirektoratet, og 
såfremt adgangstilladelsen ønskes forlænget efter dens udløb i 2023, skal der hertil fremsendes en 
ny ansøgning. 
 
Udtalelse 
Vejdirektoratet varetager hovedlandevejens interesser og skal bl.a. sikre gode trafikafviklings- og 
trafiksikkerhedsforhold, herunder varetage hensyn til vejens visuelle forhold samt god fremkomme-
lighed og regularitet.  
 
Med henvisning til vejlovens § 71 stk. 1 må etablerede overkørsler ikke uden vejbestyrelsens tilla-
delse benyttes til adgang for andre ejendomme end dem, for hvilke de er anlagt. 
 
Som udgangspunkt fra en overkørsel, der er tilladt benyttet som midlertidig adgangsvej til råstof-
indvindingsområde på matr. nr. 1a, må denne derfor ikke benyttes til nye indvindingsområder fra 
andre ejendomme. 
 
Vejlovens bestemmelser om adgangsforhold har til formål at sikre, at vejbestyrelsen har den for-
nødne kontrol med antallet, udformningen og brugen af adgange til offentlige veje, således trafikaf-
viklingen på vejene kan foregå så sikkert som muligt. 
 
Formålet er som følge heraf at opretholde hovedlandevejen som en god og sikker færdselsåre for 
trafikafviklingen og trafiksikkerheden på hovedlandevejen, der er en gennemgående færdselsåre, 
der forbinder de større bysamfund Odense – Faaborg, og tillige er til- og frakørselsvej til motorve-
jen M40, Nyborg – Kolding, samt færdselsåre for trafikken til den sydlige del af Fyn.  
 
I tilknytning til ansøgningen har Gitte Gro telefonisk oplyst, at den alternative adgang fra råstofind-
vindingsområdet Stenløse over Bramstrup Gods er valgt som følge af trafikale forhold via de eksi-
sterende kommuneveje i området. Herunder et ønske om at undgå at trafikken fra råstofindvinding 

                                                      
[1] Lovbekendtgørelse nr. 1048 af den 3. november 2011 af lov om offentlige veje. 
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til og fra området foregår på Dahlsvej, hvor der er skole og mange boliger mod Stenløsevej og 
Stenløsegyden. 
 
Af råstofplantillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark fremgår det i kap. 4, at: ”det 
forudsættes at der etableres direkte udkørsel fra graveområderne til landevejen Bramstrupvej med 
henblik på at minimere lastbiltrafik og dermed forbundet risiko for trafikulykker på de mindre veje i 
området og i krydset Dahlsvej / Bramstrupvej.” Endvidere fremgår der bl.a. af råstofplanens ret-
ningslinjer for graveområdet ved Stenløse følgende: I områder hvor eksisterende bebyggelser vil 
blive særligt generet af kørsel med lastvogne til og fra råstofgrave kan kommunen stille krav om 
særlige tilkørselsveje over tilstødende ejendomme”. 
 
Baggrund for afgørelse / udtalelse 
Ejendommen matr. nr. 1a tilgrænser hovedlandevej 521, Volderslevvej på strækningen fra km. 
8,930 til km. 9,505 i højre vejside. 
 
For den pågældende strækning er der fra hovedlandevejen tilladt følgende adgang til ejendommen: 
km. 9,015 – Midlertidig adgang til graveområde på matr. nr. 1a (med bemærkning: Midlertidig over-
kørsel skal fjernes senest 20 år efter ibrugtagning i 2013). 
 
I forbindelse med den pågældende overkørsel er der d. 21.12.2012 tinglyst en deklaration om fjer-
nelse af midlertidig adgangsvej fra statsvej til graveområde, j.nr. 09/16207. Deklarationen er ting-
lyst på vilkår af  
At den midlertidige vejtilslutning fjernes og hovedlandevejen retableres, når graveområdet er 
  udnyttet, dog senest 20 år efter ibrugtagningen, 
At den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse afholder udgiften 
  til fjernelsen af overkørslen, og 
At der på ansøgerens foranledning og bekostning dagligt foretages rengøring af overkørslen og 
  kørebaner for materialer, der tabes under transporten fra råstofindvindingsområdet. 
 
Det er endvidere et vilkår for tilladelsen, 
At  Vejdirektoratet har, indtil den midlertidige overkørsel til matr. nr. 1a fjernes, brugsret til den 
  midlertidige udvidelse af hovedlandevejen. 
  
 
Til de vejtekniske forhold på den pågældende strækning kan følgende oplyses. 
• Overkørslen og dens anlæg er etableret i 2012 som følge af tilladelse til etablering af et nyt 

råstofindvindingsområde på matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse 
• Ejendommen er beliggende på en delvis lige strækning i åbent land udenfor byzonetavler 
• Oversigtsforholdene er sikret i forbindelse med anlæggelse af overkørslen 
• Der er ud for den pågældende strækning tilladt en hastighedsbegrænsning på henholdsvis 70 

og 80 km/t 
• På strækningen er der i 2014 registreret en årsdøgntrafik på 5919 biler med en julidøgntrafik på 

5279 og med lastbiltrafik over 3½ tons på 582 biler. 
 
 
Klagevejledning 
Vejdirektoratets afgørelse kan indbringes for Transportministeriet, Center for Veje og Broer, Frede-
riksholms Kanal 27F, 1220 København K. 
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Er der spørgsmål til afgørelsen, er I velkommen til at kontakte undertegnede eller ing. Ole Svend-
sen, tlf. direkte 7244 2765, e-mail: osv@vd.dk 
 
 
Kopi til: Bramstrup Gods, att. Niels Langkilde, Bramstrup 1, 5792 Årslev, nl@bramstrup.dk 
 
  Region Syddanmark, att. Gitte Gro, gitte.gro@rsyd.dk 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Runa Qvist Lorenzen 
Tekn.ass. 
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Vandindvindingstilladelse 
 
Odense kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningslovens § 26, til indvinding af 
150.000 m³ råstoffer under grundvand/år, samt til den midlertidige grundvandssænkning, der vil 
være konsekvensen af den tilladte indvindingsmængde under grundvandsspejlet. Det ansøgte gra-
veområde ligger i indvindingsopland til Dalumværket og i OSD (Område for særlige drikkevands-
interesser). 
 
Der ligger ingen kendte, aktive vandindvindingsanlæg inden for en afstand af 75 m. fra graveområ-
det 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår for grundvand: 
 

• Odense kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding, fra gravesøen, af 
150.000 m³ grundvand/år til grusvask. 

• Den oppumpede vandmængde skal registreres. Registreringen skal foretages ved hjælp af en 
vandmåler. Det vand der pumpes op skal måles i m³/time. Pumpens fabrikat og type skal op-
lyses skriftligt til kommunen. Kommunen kan til hver en tid bestemme, at målingen af den 
oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde. De registrerede data (vandforbrug) 
skal årligt indberettes til Odense Kommune i løbet af januar måned og inden d. 1. februar. 

• Der må ikke uden særlig tilladelsen foretages oppumpning og bortledning af grundvand med 
henblik på grundvandsænkning 

 
Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 

• Skyllevand skal efter brug ledes tilbage til oppumpningsstedet via et bundfældningsbassin 
og må kun indeholde stoffer der er naturligt forekommende i de opgravede materialer. 

• Der må ikke før, under eller efter vaskeprocessen tilsættes skyllevandet stoffer, der ved ned-
sivning kan forurene grundvandet 

• Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal kommunen orienteres og 
kan forlange dræn omlagt, for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lign. 
 

Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven 
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er of-
fentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Odsherred 
Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen 
giver anledning til. 
 
En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning. 
 
Klageberettigede 

• Afgørelsens adressat 

• Embedslægeinstitutionen 

Bilag 7. Tilladelse til vandindvinding og udledning af skyllevand 
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• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

• Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan 
påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 
om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vand-
indvindingstilladelser 

• Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 
 

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning. 
 

Råstoftilladelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er of-
fentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til 
regionen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen 
giveranledning til. 
 
En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet be-
stemmer andet. 
 
Klageberettigede 

• Afgørelsens adressat, Embedslægeinstitutionen, Kommunalbestyrelsen 

• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen 

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, 
kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om 

• Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underret-
ning om. 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af 
natur og miljø som hovedformål 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at va-
retage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning. 
 
Venlig hilsen 
Hanne Neumann Jæger 
Geolog 
 
Odense Kommune Erhverv & Bæredygtighed 
Kontor for: Landbrug & Natur 
Odense Slot, Indgang M 
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Bilag 9. Kommentarer fra Odense Bys Museer 



 

 

 

 

30 

 

 



 

 

 

 

31 

 
  



 

 

 

 

32 

 
 
 
 
 
Orientering om at ansøgningen om erhvervsmæssig råstofindvinding på matrikel nr. 10c og 
dele af 8ag Stenløse By, Stenløse er genoptaget. 
 
Ansøger: Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene  
Lodsejer: Jesper Jensen, Ribjergvej 27, 5260 Odense S 
 
Indvinding: Det ansøgte areal er på 22 Ha og ligger ca. 1 km syd for Stenløse og umiddelbart syd 
for Dahlsvej i Odense Kommune. 
Der forventes en årlig indvinding på 250.000 m3 sand, grus og sten over og under grundvandsspejl.  
Terrænkoten i området er ca. 34 m DNN (dansk normal nul) og der forventes at bundkoten for 
gravningen bliver 17 m DNN.  
Det ansøgte areal er udlagt som graveområder i den gældende Råstofplan 2012. 
 
Grundvandsinteresser: Arealet er beliggende i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD), 
og i indvindingsopland til Dalumværket. Grundvandsspejlet er beliggende i ca. kote 25 m DNN 
svarende til ca. 8-9 m under terræn. Der er ingen kendte, aktive drikkevands- eller markvandingsbo-
ringer indenfor en afstand af 75 m fra graveområdet. Strømningsretning er ifølge potentialekort NV 
 
Vejadgang: Vejdirektoratet har godkendt en overkørsel til Volderslevvej i nabokommunen fra den 
kommende interne vej over markerne for at kunne håndtere trafikken til og fra disse matrikler. Dette 
er for at undgå, at trafikken fra råstofindvinding til og fra området foregår på Dahlsvej, hvor der er 
skole og mange boliger mod Stenløsevej, og Stenløsegyden. 
Byrum og Mobilitet i Odense Kommune samt politiet har givet tilladelse til overkørsler til brug ved 
råstofindvinding placeret ca.15-21 m fra højspændingsmasterne, da oversigtsforholdene vil være 
bedst der pga. terrænforholdene. Vejadgang er markeret på oversigtskort. 
 
Efterbehandling: Aftales nærmere med Odense Kommune. 
Region Syddanmark forventer at afholde et møde for alle interesserede senest når udkastet til tilla-
delse og endelig efterbehandlingsplan er udarbejdet. 
 
I henhold til § 8 i Råstofloven har Regionen forpligtigelse til at samordne andre myndigheders afgø-
relse, når råstofloven kræver tilladelse efter disse. 
 
Med venlig hilsen  
 

Orienteringsbrev  
 
Miljø og Råstoffer 
Kontaktperson: Gitte Gro 

E-mail: Gitte.Gro@rsyd.dk 

Direkte tlf.: 2920 1940 

Sags nr. 14/38322 

Dato: 27. oktober 2014 

Bilag 10. Nabohøringsbrev med naboliste 



 

 

 

 

33 

Gitte Gro 

Geolog  

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer 

 

 

 

Kopi af dette brev med bilag er sendt til: 
 
 

 Navn Adresse Postnr. By 

Nabo Lisa og Martin Tommerup 
Stenløsegyden 39 
lisato@mail.dk 

5260 Odense S 

Nabo Karin Jensen og Peder S Pedersen 
Stenløsegyden 35 
kjensen@adslhome.dk; 
psp@adslhome.dk 

5260 Odense S 

Nabo  Anders Ljungberg 
Vangeledgårdsvej 48 
akljungberg@hotmail.com 

5260 Odense S 

Nabo Marianne og Niels Peder Rasmussen 
Vangeledgårdsvej 50 
Bor Hellevad 9, 5690 Tommerup 
vangeledgaard@mail.tele.dk 

5260 Odense S 

Nabo Claus Watson Hansen 
Vangeledgårdsvej 49 
gartnerwatson@mail.dk 

5260 Odense S 

Nabo 
Lars Vestermark 
Stenbogård A/S 

Dahlsvej 60 
Postadresse: Volderslevvej 147 
lv@stenbogaard.dk 

5260 Odense S 

Nabo Jette R Madsen & Bue FH Madsen 
Dahlsvej 75 
Anexgaarden63176001@gmail.com; 
sidsel.jm@gmail.com 

5260 Odense S 

Kommune Odense kommune. Att.: Hanne Jæger 
Odense Slot 
hnj@odense.dk 

5000 Odense C 

Lodsejer Jesper Abildgård Jensen 
Ribjergvej 27 
jesper.abildgaard@mail.dk 

5260 Odense S 

Ansøger Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
kent.thornberg@nymolle.dk 

2640 Hedehusene 

Museum Odense Bys Museer museum@odense.dk 6800 Varde 

Ledningsejer Sydenergi A.M.B.A. 
Edison Park 1 
energifyn@energifyn.dk 

6715 Esbjerg N 

 
Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at ringe direkte til sagsbehandler Gitte Gro på 
tlf. 29 20 19 40 eller e-mail gitte.gro@rsyd.dk. 
 


