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1 AFGØRELSE 

Forud for meddelelse af denne tilladelse har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal fastsættes, 

samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. 

Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen 

kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

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

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

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

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

- habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) 

- habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter) og 

- vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.  

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

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

april 2017) 

- jordforureningsloven (lov om forurenet jord jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017) 

- olietankbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering 

og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og 

jordforureningsloven) og 

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

Samtidige afgørelser fra andre myndigheder: 

- Assens Kommune har d. 12. april 2019 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til sænkning af 

grundvandsstanden og indvinding af 1000 m3 vand årligt fra gravesøen til brug for støvdæmpning 

som beskrevet i vurderingsafsnittet. Se bilag 4 for kopi af afgørelsen. 

- Assens Kommune har d. 18. januar 2019 meddelt tilladelse efter vejloven til etablering af ny adgang 

fra matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg til Sortenkærvej. Se bilag 5 for kopi af afgørelsen. 
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1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 200.000 m3 sand, grus og sten årligt 

på 7 ha af matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune. Se oversigtskort herunder: 

 
Oversigtskort over området. Det ansøgte er markeret med en rød streg. Matrikelgrænser og matrikelnumre er vist 

med gult. 

Tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tilladelsen er betinget af vilkårene, som er stillet i 

medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger. 

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 

hvornår retten er stiftet og uanset, om der er sket tinglysning. 

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse, eller 

der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.  

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke har 

været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  
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1.2 Før tilladelsen tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til, at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at afrømme 

overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: 

• Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virk-

ning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvinding.  

• Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveom-

rådet, se nærmere under kapitel 5. 

• Afsættelse af graveområdet jf. vilkår4.  

• Dispensationer og tilladelser udenfor samordningspligten: 

Vejadgang til Sortenkærvej skal være etableret jf. kommunal tilladelse, se bilag 5.   

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne 

tilladelse, skal indhentes separat. 

 

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Henrik Clausen som ejer af matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune. 

Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

• Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på 200.000 m3 sand, grus 

og sten på 7 ha af matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg ejet af Henrik Clausen. 

• Der forventes indvundet til 20 meter under terræn og 5 meter under grundvandsspejlet. 

• Indvindingen forventes påbegyndt den 1. maj 2019 

• Driftstiderne vil være kl. 6.00 til 18.00 på hverdage og kl. 7.00 til 12.00 på lørdage. 

• Råstofferne påtænkes anvendt til vejmaterialer og betontilslagsmaterialer. 

• Til indvindingen anvendes følgende maskiner: 1-2 læssemaskiner, 1 sortéranlæg og 1 gravemaski-

ne, og der forventes et årligt forbrug af 600 liter olie og 200.000 liter diesel. 

• Der vil blive anvendt op til 3 m3 vand i døgnet til støvbekæmpelse. Vandet indvindes fra gravesøen. 

• Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes ved afhentning.  

• Adgangen til råstofgraven sker ad Sortenkærvej. 
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2.2 Beskrivelse 

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på 7 ha på del af 

matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg lige vest for Gadsbølle By. Der er ansøgt om indvinding af op til 

200.000 m3 om året. Arealet er del af et større graveområde, Gadsbølle graveområde, for sand, grus og 

sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016, og råstofforekomsten er velbeskrevet. Det ansøgte areal frem-

går af oversigtskortet på bilag 1. 

Der vil blive anlagt støjvolde ud mod Sortenkærvej og beboelsesejendommen nord for arealet samt mod 

den sydlige afgrænsning af arealet. Der etableres en udkørsel fra den sydlige del af det ansøgte areal ud til 

Sortenkærvej.  

Det ansøgte areal ligger i et kuperet område med småbakker, og terrænet varierer med op til 8 meter in-

denfor det ansøgte areal. Der vil blive gravet råstoffer ned til maksimalt 20 meter under terræn, og det 

lokale landskab vil derfor ændres markant. Ansøger forventer mellem 0-5 meter overjord over råstoffore-

komsten, og denne overjord vil blive anvendt til efterbehandlingen til udjævning af graveskråninger o. lign. 

Der er desuden ansøgt om at tilføre jord til grusgraven, som også kan indgå i efterbehandlingen. En del af 

råstofferne ligger under grundvandsspejlet, så der er i efterbehandlingsplanen lagt op til, at der efterlades 

en sø på en del af arealet. Ifølge efterbehandlingsplanen pålægges muld og græs sås på den øvrige del af 

arealet. Arealet efterbehandles til natur. 

Arealet ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomt indvindingsområde 

(NFI) og indsatsområde for nitrat (IO) og der er stillet vilkår om fremtidig grundvandsbeskyttelse. Arealet 

ligger desuden i udkanten af Aarup Vandværks indvindingsopland. Syd for arealet ligger der et beskyttet 

moseareal med beskyttede småsøer som beskyttes med afstandsvilkår.  

Langs en del af skellet nord for det ansøgte areal findes et beskyttet dige som ikke berøres af råstofindvin-

dingen. 

 

  



6 

 

3 VILKÅR  

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med 

hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.  

 

3.1 Omfang 

1. Tilladelsen er gældende 10 år frem, hvorefter tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er 

færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 

2. Der må årligt indvindes 200.000 m3 sand, grus og sten. 

 

3. Projektet skal holdes indenfor det i bilag 1 indtegnede område (herefter kaldet projektområdet). 

 

4. Grænsen for det område, der må graves i (indvindingsarealet), skal sættes af i marken efter nær-

mere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så 

de ikke bliver beskadigede. Det kan f.eks. ske med betonringe. 

 

5. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. 

Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark. 

 

6. Til råstofindvinding, herunder efterfølgende behandling af materialerne, må kun anvendes de i an-

søgningen angivne maskiner: 2 læssemaskiner, 1 sortéranlæg og 1 gravemaskine. Afvigelser herfra 

kan kun ske efter skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

7. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 

 

8. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til enhver tid gæl-

dende grave- og efterbehandlingsplan. 
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3.2 Drift 

9. For at beskytte naboer mod støj er der fastsat driftstider, som er i overensstemmelse med Miljøsty-

relsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder (vejledning nr. 5/1984).  

 

Råstofgravens driftstider er:  

a. Råstofindvinding: Hverdage fra kl. 7.00 – 18.00 og lørdage fra kl. 7.00 – 12.00 

b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet: Hverdage fra kl. 6.00 – 7.00. 

c. I helt enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at fravige de generelle åbningstider. 

Dette må kun ske med forudgående skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

10. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau (det vil sige støjens middelværdi over et læn-

gere tidsrum: Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time) fra indvindingsområdet i 

driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 
Lørdag 

07.00 – 18.00 

07.00 – 12.00 
55 dB (A) 

Mandag – fredag 06.00 – 07.00 40 dB (A) 

Andre tidspunkter  Lukket 

Det maksimale støjniveau (peak) må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 til kl. 07.00 ikke overstige 50 dB 

(A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 

 

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

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

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

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

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomhe-

den lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 

12. Virksomhedens drift må ikke give anledning til gener i form af rystelser og vibrationer eller særlige 

lydmønstre inkl. impulsstøj, som efter råstofmyndighedens vurdering er væsentlige ved omgivende 

beboelser og øvrige typer opholdsrum. Råstofmyndigheden vil tage udgangspunkt i gældende vej-

ledninger og retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om væsentlige gener.  

 

Ved tilladelsens ikrafttrædelse gælder således følgende vejledende krav vedr. lavfrekvent støj og in-

fralyd samt vibrationer (vægtet accelerationsniveau):  
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Anvendelse Tidspunkt Lavfrekvent støj  
(A-vægtet niveau:  
10 – 160 Hz) 

Infralyd  
(G-vægtet lydni-
veau) 

Beboelsesrum, herunder i børneinstituti-

oner og lign. 

18.00 – 07.00 20 dB 85 dB 

07.00 – 18.00 25 dB 85 dB 

Kontorer, undervisningslokaler og andre 

støjfølsomme rum 

Alle tidspunkter 30 dB 85 dB 

Øvrige rum i virksomheder Alle tidspunkter 35 dB 90 dB 

 

Anvendelse Vægtet accelera-
tionsniveau Law  

Boligområder (inkl. byzone) (hele døgnet) 

Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder - byzone eller landzone) samt jf. 

støjvejledningen boliger i det åbne land fra 18.00 – 07.00 

Børneinstitutioner og lignende 

75 dB 

Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder – byzone eller landzone) samt. 

Jf. støjvejledningen og boliger i det åbne land (07.00 – 18.00) 

Kontorer, undervisningslokaler og lignende 

80 dB 

Erhvervsbebyggelse 85 dB 

 

13. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinder for egen regning lade udføre målin-

ger og beregninger og dokumentere, at de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og/eller 

vibrationer er overholdte. Målinger og beregninger skal udføres af akkrediteret laboratorium efter 

de gældende/gængse målemetoder og jf. de gældende støjvejledninger. 

 

14. Virksomhedens drift må ikke give anledning til andre typer støjgener, som efter råstofmyndighe-

dens vurdering er væsentlige ved omgivende beboelser. Såfremt der er væsentlige gener eller de 

vejledende støjgrænser ikke overholdes, skal der træffes foranstaltninger til at nedsætte støjgener 

(f.eks. ved at forsyne båndtransportørens returløb med gummibeklædning, indkapsle maskindele 

eller montere gummisold, afskærme støjkilder med støjskærme eller ved at placere volde mod de 

nærliggende beboelser), således at væsentlige gener undgås og vejledende støjgrænseværdier 

overholdes. 

 

15. Etableringen af støjvolde mv. skal ske i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode. Nabo-

erne skal informeres om denne etablering mindst 14 dage forinden opstart. 

 

16. Der skal etableres støjvolde mod beboelsesejendommen på matr.nr. 4a Gadsbølle By, Vissenbjerg 

samt mod ejendommen på matr.nr. 2r Gadsbølle By, Vissenbjerg for at mindske støjgener fra rå-

stofgraven jf. bilag 2 og principskitsen herunder:  
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Principskitse for etablering af en støjvold med hældning 1:1,5. 

17. For støjvoldene gælder: 

a. Støjvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. 

b. Støjvolden(e) skal have en højde på ca. 3 meter. 

c. Støjvolden(e) skal blive liggende i hele indvindingsperioden medmindre der foreligger skrift-

lig accept fra Region Syddanmark.          

18. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes de 

fornødne foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker 

og produktionsanlæg mv. (f.eks. i form af vanding af lagerbunker, gravefronter og vanding samt 

renholdelse af interne veje).  

 

19. Råstoffer og jorddepoter skal placeres til mindst mulig gene for nærliggende beboelsesejendomme.  

 

3.3 Adgangsforhold og afstande 

20. Adgang til råstofgraven skal være via Sortenkærvej jf. Assens Kommunes tilladelse efter vejloven, se 

bilag 5. Det er ikke tilladt at anvende andre adgangsveje.  

 

21. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og materialer fra adgangsvejen 

ud på Sortenkærvej. 

 

22. Adgangsvejen skal renholdes, for at undgå at der trækkes materialer ud på offentlig vej.    

 

23. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. Dette skal ske 

for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til råstofgraven, da dette erfaringsmæssigt udgør en 

risiko for at der deponeres affald eller for dieseltyveri, hvilket udgør en forureningsrisiko. 

  
Højde3 meter 

1,5 x Højde 
Skel 
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Vilkår efter vejloven  

Assens Kommune har d. 14. august 2018 meddelt etablering af ny adgangsvej til grusgraven på 

matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjergvej fra Sortenkærvej, se bilag 5, på følgende vilkår: 

24. At adgangstilladelsen først er gældende, når råstoftilladelsen foreligger. 

25. At adgangen placeres og udføres i henhold til fremsendte skitse dateret den 13. august 2018. 

26. At adgangen etableres med fast belægning fra Sortenkærvej og minimum 25 meter ind. 

27. At der udføres forstærkninger af Sortenkærvej med 80 kg/m2 AB8T, 70/100 i tilslutning til vejen i 

fuld bredde samt 20 meter mod sydvest målt fra hjørneafskæringen. 

28. At transportvejen til og fra grusgraven foregår til landevejen Middelfartvej. 

29. At der etableres den nødvendige oversigt i tilslutningen. 

30. At adgangen nedlægges umiddelbart efter at indvinding af grusgravningen stopper, og at rabatten 

herefter reetableres. 

31. At alle tiltag i forbindelse med etablering af adgangen er Assens Kommune uvedkommende. 

32. At tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 1. juli 2019. 

Vilkår efter råstofloven 

Graveafstande og begrænsninger  

33. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt eller privatfælles vejskel. Der må efter de 3 

meter ikke graves under et skråningsanlæg på max. anlæg 1:2, jf. følgende figur:  

 
Principskitse for graveafstande og skråningsanlæg langs Sortenkærvej. 

34. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med mindre andet er af-

talt med lodsejer(ne) og godkendt skriftligt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter ikke 

graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. 

3 meter 

Skel 

G
ra

v
ed

y
b
d

e 

2 x Gravedybde 
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35. Der må ikke graves nærmere end minimum 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 

25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.  

 

36. Hvis der graves stejlere end vilkår 33-35 skal den for vilkåret angivne afstand til skel tillægges 1 x 

gravedybden, jf. figuren herunder: 

 

Figur, der viser princip for gravning stejlere end vilkår 33-35. 

 

37. Tilladt gravedybde er til kote 62 under forudsætning af at skråningsanlæg overholdes.  

 

38. Gravningen må ikke give risiko for nedskridning.   

 

 

3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vand-

indvinding mv. 

Vilkår efter råstofloven 

39. Muld- og evt. overjordsdepoter skal placeres indenfor det ansøgte projektareal og således, at der 

ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 

 

40. Den, der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra 

maskiner og eventuelle brændstoftanke, og for at gravearbejdet ikke forårsager ødelæggelse eller 

beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

41. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til gældende miljøregler. 

Afstand jf.  

vilkår 

Skel 

G
ra

v
ed

y
b
d

e 

1 x Gravedybde 
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42. Tankning af selvkørende maskiner skal foregå uden for det åbne indvindingsareal.  

 

43. Tankning, olieskift og lign. af/på grave- og læssemaskiner og andre selvkørende maskiner skal fore-

gå så spild undgås.  

 

44. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenør-tank, 

der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning 

skal foregå under konstant tilsyn. 

 

45. Olie- og kemikaliespild skal opsamles straks. Ved spild skal Assens Kommune og Region Syddanmark 

kontaktes.  

 

46. Tanke skal opfylde gældende miljøregler dvs. bl.a. olietankbekendtgørelsen 

 

47. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt i 

aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- 

og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til Assens Kommune og Region Syd-

danmark. 

 

48. Olieskift og vask med videre på selvkørende maskiner skal finde sted på et godkendt, befæstet are-

al udenfor det åbne indvindingsareal. 

 

49. Service og reparation af mobile maskiner skal foregå udenfor indvindingsarealet. 

 

50. Køretøjer, samt andre maskiner og anlæg skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 

 

51. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativ for Assens kommune. 

 

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

graven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening. 

 

53. Der må ikke foretages afbrænding i råstofgraven af hensyn til miljøet (se i øvrigt vilkåret om af-

faldshåndtering).  

 

54. Der må ikke tilføres fremmede råstoffer til sammenblanding med gravens råstoffer uden forudgå-

ende skriftlig accept fra Region Syddanmark. 
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Vilkår efter vandforsyningsloven 

I forbindelse med vandindvindingstilladelsen meddelt af Assens Kommune, stilles følgende vilkår efter 

vandforsyningsloven: 

55. Tilladelsen omfatter den sænkning af grundvandsstanden, der kommer som følge af en råstofind-

vinding på 50.000 m3 under grundvandsspejl samt indvinding af 1000 m3 vand pr. år fra grund-

vandssøen til oversprinkling af anlæg og grusveje i grusgraven.  

Indvindingstilladelsen bortfalder: 

o hvis den ikke er taget i brug inden 3 år fra tilladelsesdatoen  

o eller ikke har været i brug i tre år i træk  

o eller råstofindvindingen indstilles permanent. 

 

56. Etablering af grundvandssøer skal ske langsomt i takt med indvinding af råstof og gerne med læn-

gere pauser. 

 

57. Der må ikke bortledes vand fra graveområdet via dræn eller grøfter. 

 

58. Den oppumpede vandmængde skal måles med vandmåler eller driftstimetæller for pumpen. Op-

pumpning for kalenderåret indberettes elektronisk til Assens kommune senest 1. februar det efter-

følgende år. 

 

3.5 Efterbehandling m.m. 

Kommunens høringssvar har indgået i vurderingen af vilkår til efterbehandlingsplanen. 

Vilkår efter råstofloven 

59. Efter endt gravning skal der efterbehandles til natur med sø og græsbelagte arealer i overens-

stemmelse med den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle ændringer i efterbehandlings-

planen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark.  

 

60. Ved etableringen af gravesøer anvendes følgende principskitse (principskitse for efterbehandlingen 

af en gravesø): 



14 

 

 

a. Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stej-

lere end 1:7 indtil 5 meter fra bredden. 

b. Langs søbredden i vandet skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 3,0 m bred og 

ikke over 1,0 meter dyb lavvandszone. Den må ikke udføres af, eller beklædes med hverken 

overjord eller muld.  

c. Søbreddens længde skal gøres så lang som mulig, så den bugter sig med mange næs og vi-

ge. 

d. Der udlægges en mindst 20 meter bred dyrkningsfri bræmme omkring den efterbehandle-

de gravesø for at sikre vand- og naturkvaliteten i søen. Bræmmen regnes fra søens højeste 

vandstand. Bræmmen må fremover ikke jordbehandles, dyrkes, gødes eller sprøjtes, men 

skal henligge som et naturareal. 

61. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes her-

om, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 

 

62. Projektarealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til rå-

stofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, da det kan virke skæmmende. 

 

63. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, stk. 1 indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående.  

 

64. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. 

 

65. 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. 

 

66. Der må ikke gødskes eller anvendes pesticider på projektarealet. 

 

67. Det efterbehandlede projektareal skal efterlades med udjævnet terræn, om muligt småbakket, som 

skal flugte med de arealer som grænser op til projektarealet. Sådan at landskabskarakteren bedst 

muligt bevares. 

 

68. Der skal stilles en økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen; se nærmere i af-

snit 5. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på 

Sikkerheds 
zone 2 m 

Lavvands- 
zone 3m 

Muldfri zone 20 m 
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grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til ef-

terbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

4 GENERELLE BESTEMMELSER 

Følgende gælder i øvrigt efter loven og efter andre love og bestemmelser: 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven over-

holdes jf. lovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovlig-

gøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et 

påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den an-

svarliges regning. 

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår 

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Syddanmark vilkårene for efterbehandling på ejendommen.  

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 

hvornår retten er stiftet, og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter regler-

ne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, 

stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 

Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender regionen en regning 

for udlagt tinglysningsgebyr.  

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste vilkår 

med undtagelse af vilkår 65 og 66 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Arkæologi 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, 

skal fundet straks anmeldes til Odense Bys Museer. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal afle-

veres til Odense Bys Museer og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. Indvindingen skal standses 

i det omfang den berører fortidsmindet.   

Råstofafgift 

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. affalds- og råstofafgiftsloven.  
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Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv. 

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som 

den, der driver indvindingsvirksomheden forpligtet til straks at underrette Region Syddanmark. 

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Regi-

on Syddanmark, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man er bekendt 

med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med, at man overtager alle forpligtigelser. 

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

/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 

Indberetning af indvunden mængde 

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Syddanmark om arten og mængden af de råstoffer, der ind-

vindes i råstofgraven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, som 

regionen udsender årlig information om til alle indvindere. Region Syddanmark videresender indberetnin-

gen til Danmarks Statistik. 

Indberetning til GEUS 

Resultater af evt. udførte råstofboringer, prøveboringer i jorden samt geofysiske undersøgelser mv. skal 

indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. 

råstoflovens § 28, stk. 1. 

Tilførsel af jord 

Tilførsel af såvel forurenet som u-forurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jord-

forureningslovens § 52. Der kan søges dispensation. Det kan oplyses, at der er indsendt ansøgning om di-

spensation, som er under sagsbehandling. 

Forsyningsledninger 

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger om ledningsføringer på arealet i 

Ledningsejerregisteret (LER).  

 

5 SIKKERHEDSSTILLELSE 

Nymølle Stenindustrier A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 1at 

Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune på kr. 875.000 indeks 108,84 for 1. kvartal 2019.  
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Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris på natur inkl. søer på 125.000 kr. 

pr (åbent) hektar, og at der ikke er fordyrende omstændigheder i forbindelse med efterbehandlingen. 

Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 7 ha og kan reguleres, 

når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbe-

handling eller lignende. 

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for 

jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.  

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region 

Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. 

Der ønskes sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra råstofindvinders pengeinsti-

tut.  

  

6 ANSØGNINGSPROCESSEN  

Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens 

bemærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne hørings-

svar og regionens bemærkninger til disse.  

6.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden 19. november til 17. december 2018 været sendt i myndighedshøring 

jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstoftilla-

delse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgen-

de myndigheder: 

• Assens Kommune 

• Odense Bys Museer 

• Energinet 

Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
 
 

Assens Kom-

mune 

Forhold vedr. veje og trafik  
Assens Kommune vurderer, at den foreslåede 

adgang via Sortenkærvej er den bedst mulige 

til graveområdet, selvom Sortenkærvej har en 

Assens Kommune har i tilladelsen til etable-

ring af vejadgangen stillet vilkår om for-

stærkninger af Sortenkærvej omkring til-

slutningen af adgangsvejen, samt vilkår om 
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begrænset vejbredde, som kan blive en ud-

fordring flere steder, når 2 lastbiler skal pas-

sere hinanden, og vil udsætte rabatten langs 

vejen for at blive kørt op.  

Der skal løbende drages de nødvendige tiltag 

for at sikre oversigten i den nye tilslutning.  

Kommunen vil løbende følge vejens beskaf-

fenhed i dialog med graveaktøren.  

 

Kommunen vurderer, at den bedste rute for 

adgang til og fra graveområdet er direkte til 

Middelfartvej, som er en overordnet hoved-

landevej, som kan klare den tunge trafik.  

 

Forhold vedr. natur og landskab 

Det er Assens Kommunes vurdering, at de 

beskyttede naturtyper syd og vest for indvin-

dingsområdet ikke hydraulisk bør påvirkes 

med mere end op til 10 cm ved råstofindvin-

dingen, og anbefaler at stille krav om yderli-

gere bufferzoneareal op mod de beskyttede 

naturområder, hvis dette vil kunne sikre en 

mindre hydrologisk påvirkning af mosen og 

søerne. 

 

 

 

 

Assens Kommune vil foretrække, at der ikke 

graves i området. En markant bakketop vil 

blive gravet væk, og der indvindes dybt og 

graves på tværs af højdekurver. Det bør sam-

tidig sikres, at arealet udlægges til natur efter 

endt råstofindvinding, og at efterbehandlin-

gen af landskabet indpasses bedst mulig i 

forhold til det omkringliggende kuperede 

landskab. Assens Kommune anbefaler derfor, 

at der ved en efterbehandling sker en ter-

rænbearbejdning, så der bliver en glidende 

overgang til eksisterende terræn, og at dette 

indtænkes i måden, der graves på. Desuden 

at der ved etablering af beplantning tages 

udgangspunkt i bevoksningsstrukturer i land-

skabet omkring, så der sker størst mulig til-

pasning.  

 

Forhold vedr. grundvand  
Assens Kommune ser gerne, at der udarbej-

des en risikovurdering for forurening af det 

primære grundvandsmagasin, da lertykkelsen 

i området er begrænset, og da indvindings-

området ligger inden for NFI, OSD og indvin-

dingsopland til Aarup Vandværk.  

oversigt i tilslutningen.  

Der er desuden stillet vilkår om, at trans-

portvejen til og fra grusgraven skal foregå til 

Middelfartvej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assens Kommune har i deres tilladelse til 

indvinding af råstoffer under grundvands-

spejlet samt til indvinding af 1000 m
3
 vand 

om året til støvbekæmpelse vurderet, at da 

afgravningen ikke udføres momentant, men 

over en årrække, vil de naturbeskyttede 

søer og moser blive påvirket i meget be-

grænset omfang. Kommunen har derfor 

ikke fastsat vilkår om yderligere bufferzone-

areal mod de beskyttede naturtyper, men 

har stillet vilkår om langsom etablering af 

gravesøer, og om at der ikke må bortledes 

vand fra graveområdet. 

 

Efterbehandlingsplanen lægger op til efter-

behandling til natur med sø og pålægning af 

muld og græs på de omkringliggende area-

ler. Det er angivet, at skrænthældninger vil 

variere mellem 1:2 til 1:6. Projektarealet er i 

dag en del af en dyrket mark, hvorfor en 

efterbehandling med græsbeplantning ikke 

strider mod de omkringliggende bevoks-

ningsstrukturer. 

Region Syddanmark vurderer, at efterbe-

handlingsplanen imødekommer tilstrække-

lig tilpasning til landskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

Regionen har stillet vilkår til forebyggelse af 

forurening af grundvandet. De stillede vilkår 

om forureningsforebyggelse vurderes at 

være tilstrækkelige.  
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Odense bys 

Museer 

Odense Bys Museer bemærker, at der nær 

råstofarealet er registreret flere lokaliteter 

med fund af fortidsminder, og at arealet 

ligger i den umiddelbare udkant af Gadsbølle, 

som er en landsby anlagt i middelalderen. Det 

kan derfor ikke udelukkes, at lokalplanområ-

det rummer jordfaste fortidsminder, og  

opfordrer bygherre til at kontakte museet på 

et tidligt tidspunkt i projekteringen.  

Jordfaste fortidsminder er omfattet af mu-

seumslovens § 27. Derfor skal man, hvis 

man ved anlægsarbejde støder på et for-

tidsminde, straks indstille arbejdet i det 

omfang, det berører fortidsmindet, og til-

kalde Odense Bys Museer. 

Museet bemærker, at en frivillig forunder-

søgelse af området, inden jordarbejdet går i 

gang, kan afklare om råstofarealet rummer 

fortidsminder, og at de på opfordring af 

bygherren kan fremsende et budget og en 

tidsplan over udgifter og tidsforbrug for-

bundet med forundersøgelsen. 

 

Energinet Da det ansøgte areal ligger udenfor servitut-

arealet for Energinets 400 kV luftledningssy-

stem Landerupgård-Fraugde og udenfor re-

spektafstanden på 15 m til nærmeste 

tråd/fase, har Energinet ingen bemærkninger 

til den ansøgte råstofindvinding såfremt pro-

jektet udføres som beskrevet i vedhæftet 

ansøgningsmateriale. 

 

 

6.2 Miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har foretaget en 

screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven. 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 

kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og 

der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter. Høringen forløb over to omgange, da Aarup 

Vandværk ved en fejl ikke modtog høringen i første omgang. Derfor blev Aarup Vandværk hørt særskilt i en 

anden runde. Første høring foregik i perioden 24. januar 2019 til 7. februar 2019, mens anden runde foregik 

i perioden fra den 13. februar 2019 til den 27. februar 2019. Der er indkommet høringssvar, som er indar-

bejdet i screeningsafgørelsen. 

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

meddelt den 1. marts 2019 i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Klagefristen udløb den 29. marts 2019. 

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning 

forbundet med indvindingen. 
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6.3 Partshøring 

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

med partshøringen har Region Syddanmarks udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Assens Kom-

mune om fastsættelse af vilkår om efterbehandling i medfør af råstoflovens § 10a. 

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag: 

Navn  Adresse (matrikelnr. og ejerlav for omboende) 
 

Henrik Clausen (lodsejer) Matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg – Adr.: Sortenkærvej 37, 5492 Assens 

Nymølle Stenindustrier A/S 

(ansøger) 

Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene 

Bent Christian Møller Chri-

stensen og Sofus Jørgen Møl-

ler Christensen 

Matr.nr. 4a Gadsbølle By, Vissenbjerg 

Erik Ole Munk Matr.nr. 2u Gadsbølle By, Vissenbjerg 

Henning Oluf Olsen A/S Matr.nr. 2q Gadsbølle By, Vissenbjerg 

Assens Kommune Rådhus Allé 5, 5610 Assens 

Odense Bys Museer Overgade 48, 5000 Odense C 

Aarup Vandværk Gamle Aarup 1, 5560 Aarup 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 18. juni 2019 til 6. august 2019 og 

der indkom følgende høringssvar: 

Ejendommens adresse Bemærkninger Region Syddanmarks bemærk-
ninger 

Uddrag af Nymølle Stenindu-

strier A/S’ høringssvar. 

Vilkår 10.  
Der er i udkastet fastsat vilkår om, at der 

efter etableringsfasen maksimalt må støjes 45 

dB(A) ved nabobebyggelser. Som vi opfatter 

det, er vilkåret fastsat på grundlag af udtalel-

se fra Assens Kommune (høring til afgørelse 

om VVM-Screening for arealerne dateret 6. 

februar 2019). Her beskrives, at boligerne til 

Gadsbølle by skal betragtes som et støjføl-

somt boligområde, hvorfor der skal fastsæt-

tes støjkrav svarende til områdetype 5.  

 

Efter vores opfattelse skal Gadsbølle by ka-

rakteriseres som områdetype 3 (Blandet bolig 

og erhverv). Området består af en række 

landbrugsejendomme og boliger. Jf. Assens 

Kommunes kommuneplan er arealet også 

beskrevet som blandet bolig og erhverv.  

 

I udkastet fremgår, at de fastsatte vilkår til 

støj kan overholdes. Vi skal hertil bemærke, 

at hvis der kun må støjes 45 dB (A) ved nabo-

bebyggelser, er det ikke muligt at indvinde 

råstoffer på arealet. Det er derfor næppe 

Støjvilkår for dette projekt er 

rettet til, sådan at områderne 

omkring projektarealet er vur-

deret til at ligge i områdetype 3. 

Dette sker fordi der efter nær-

mere analyse af området øst for 

projektarealet, ses at det inde-

holder blandet bolig og erhverv, 

såsom landbrugsejendomme og 

enkelte huse. Det har ikke ka-

rakter af boligområde med 

åben og lav bebyggelse. Det er 

praksis at vurdere områder som 

disse til områdetype 3 og ikke 

områdetype 5.  
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proportionalt at fastsætte vilkåret.  

 

Vilkår 16. 

Der er fastsat vilkår om at støjvolde mod 

ejendommene matr. 4a og 2r ikke må place-

res nærmere en 3 meter fra naboskel. Jeg kan 

ikke se, at vilkåret i udkast til afgørelsen er 

begrundet, men tror, at det tiltænkes som 

sikring af skel, og for at begrænse gener ved 

at naboer ikke kikker direkte ind i en støjvold.  

 

Vi ønsker at støjvolde placeres helt op til skel, 

for at sikre en optimal udnyttelse af råstof-

ferne. På matr. 4a ligger der op mod grænsen 

til det ansøgt areal driftsbygning og land-

brugsareal. Der er fra ejendommens beboelse 

ikke indkik på det ansøgte areal. Mht. matr.  

2r, så er der mellem det ansøgte areal og 

matr. 2r en mose/sø hvor også skellet går 

delvist igennem. Det giver ingen forskel i 

indkik, om støjvolden ligger ved skel eller tre 

meter inde på det ansøgte areal.  

 

Vilkår 32 
Assens Kommune har forlænget tilladelsen til 

1. oktober 2019.  

 

Vilkår 60. 
I udkastet fremgår, at skråningshældningen 

under vand skal være 1:4. Vi ønsker, at skrå-

ningshældningen fastsættes til 1:2 for at sik-

re, at der sker en optimal ressourceudnyttel-

se.  

 

 

 

Det kan godt accepteres at 

støjvolde placeres umiddelbart 

op til skel. Derfor tilrettes dette 

i tilladelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er noteret. 

 

 

 

Skråningsvilkår under vand 

fastholdes, da et anlæg 1:4 

vurderes at være nødvendigt 

for at undgå skred. 

 

 

Der er på grund af ændring af støjvilkår, støjvoldsplacering og tilføjelse af part, ejer af matrikel 16c og 18c 

Gadsbølle By, Vissenbjerg, foretaget en fornyet partshøring. Den forløb i perioden 23. august til 2. septem-

ber 2019. Der er ikke indkommet høringssvar i den forbindelse. 
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7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

7.1 Lovgrundlag  

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

handling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvan-

det og jorden.  

Tilladelsen kan jf. råstoflovens § 10, stk. 2 vilkår om, at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til 

deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet fastsæt-

te yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.  

 

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 

Habitatbekendtgørelsen 

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages 

en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. 

Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke medde-

les dispensation til det ansøgte. 

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 

yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder): 

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 112, Lillebælt, der ligger ca. 14 km vest for det ansøgte. Natura 

2000-området har status som Ramsarområde, Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde. Det betyder, at 

regionen i medfør habitatbekendtgørelsen kun kan meddele tilladelse til råstofgravning, såfremt det ikke 

påvirker Natura 2000-området væsentligt, herunder at det ikke vil forringe bevaringsstatus for de arter og 

naturtyper, området er udpeget for.  

Råstofindvindingen kan medføre påvirkning med støj, støv, vibrationer og evt. sænkning af grundvands-

standen helt lokalt omkring indvindingsområdet. Grundet den store afstand til Natura 2000-området, vur-

deres råstofindvindingen ikke at forårsage en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og de arter og 

naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget.  
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Region Syddanmark vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan påvirke Natura 2000-området væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konse-

kvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området. 

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

Ved søgning i Danmarks Naturdata er der ikke inden for graveområdet eller umiddelbar nærhed konstate-

ret forekomster af dyre- eller plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV, og ved høring af As-

sens Kommune er der heller ikke fremkommet viden om tilstedeværelse af dyre- eller plantearter, som 

fremgår af habitatdirektivets bilag IV på eller omkring det ansøgte areal. Regionen vurderer derfor, at pro-

jektet med disse vilkår ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirek-

tivets bilag IV. 

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:  

Det er Region Syddanmarks vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- 

eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Region 

Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrear-

ter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen 

Det ansøgte projektareal ligger inden for graveområde Gadsbølle. Der er i Råstofplan 2016 ingen konkrete 

forudsætninger for dette projektareal i udlægget af graveområdet. 

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

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

Det ansøgte område er ikke omfattet af kommune- eller lokalplan. Derfor er der ingen planrestriktioner, 

der hindrer råstofgravning. 

Øvrige myndigheders afgørelser og forudsætninger  

Assens Kommune har givet tilladelse til den sænkning af grundvandsstanden, der sker som følge af en rå-

stofindvinding på 50.000 m3 under grundvandsspejl samt indvinding af 1000 m3 vand pr. år fra grundvands-

søen til oversprinkling af anlæg og grusveje i grusgraven. For at mindske grundvandssænkningen som følge 

af råstofindvindingen skal etablering af grundvandssøer ske langsomt i takt med indvinding af råstoffer og 

gerne med længere pauser, og der må ikke bortledes vand fra graveområdet via dræn eller grøfter.  
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Desuden skal oppumpede vandmængde måles med vandmåler eller driftstimetæller for pumpen, og indbe-

rettes til kommunen én gang om året (senest 1. februar det efterfølgende år). 

Disse vilkår er indarbejdet i Assens Kommunes vandindvindingstilladelse, se bilag 4. 

Assens Kommune har givet tilladelse til etablering af ny adgang fra matrikel 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg til 

Sortenkærvej.  Adgangstilladelsen træder først i kraft samtidig med råstoftilladelsen, og adgangen skal ned-

lægges igen umiddelbart efter at indvindingen af råstoffer i grusgraven stopper. Tilladelsen skal sikre den 

nødvendige oversigt i tilslutningen af adgangsvejen samt sikre, at der ikke slæbes sten og grus ud på Sor-

tenkærvej og at vejen ikke bliver kørt i stykker i overgangen mellem graveområdet og Sortenkærvej. Af 

hensyn til slitage af Sortenkærvej skal transport til og fra grusgraven foregå via den korteste rute til lande-

vejen Middelfartvej mod sydvest. Disse vilkår er indarbejdet i Assens Kommunes tilladelse til vejadgang, se 

bilag 5. 

Kommunen vil løbende følge udviklingen af vejens tilstand samt trafiksikkerhed og afvikling på strækningen 

og træffe trafikale foranstaltninger i henhold til aftale, hvis det findes nødvendigt. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold 

Det ansøgte areal ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indenfor nitratføl-

somme indvindingsområder og indenfor arealer udpeget som indsatsområde. Arealet ligger desuden i ud-

kanten af Aarup Vandværks indvindingsopland.  

 

Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af vilkår til sikring af grundvandet efter at indvindingen er 

afsluttet og efterbehandlet.  

Det drejer sig om vilkår 68, som er stillet for at sikre, at der ikke efter endt indvinding sker forurening med 

nitrat fra gødskning eller forurening med sprøjtemidler. 

Desuden har Region Syddanmark stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering 

samt håndtering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er mindsket 

tilstrækkeligt. Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive rå-

stofgrave, jf. § 52 i jordforureningsloven. Der er ansøgt om dispensation om tilførsel af jord. 

Vilkår 66 om pesticider og gødskning er stillet jf. retningslinjerne i råstofplanen og tinglyses på ejendom-

men, og Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil 

påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab 

Ca. 15 meter syd for projektarealet ligger et område med de beskyttede naturområder, moser og søer, der 

strækker sig videre mod vest. 
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Vilkår 2-4 i tilladelsen til sænkning af grundvandsstanden, som følge af råstofindvinding under grundvands-

spejl, meddelt af Assens Kommune, sikrer beskyttelsen af de vandafhængige naturtyper. 

Projektarealet er del af det nationale geologiske interesseområde ved Vissenbjerg, der er et storskala dø-

disområde med bakker i tre størrelser: Store dødisbakker, mellemskala dødisbakker og små vanillekranse-

bakker og vaskebrætstrukturer. De særligt karakteristiske træk og de særligt oplevelsesrige områder knyt-

ter sig til de store bakker og deres nærmeste omgivelser. Projektområdet ligger i et område med mellem-

skala dødisbakker uden visuel forbindelse til de særligt karakteristiske fladbakker. Ifølge Assens Kommunes 

landskabskaraktéranalyse ligger projektområdet i Andebølle Søbakkelandskab, der er karakteriseret af et 

landskab med et småbakket terræn med store terrænforskelle.  

Indvindingen vil ændre i de nuværende landskabstræk. Vilkår 67 er stillet for at kunne bevare landskabska-

rakteren bedst muligt når aktiviteten afsluttes. Dette vurderes tilstrækkeligt for at bevare landskabstræk-

kene. 

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj: 

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henføre beboelser i landområder tæt 

ved råstofgrave til områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder i Miljøstyrelsens 

støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår.  

Assens Kommune har tidligere vurderet området øst for projektarealet som områdetype 5 - boligområde 

for åben og lav bebyggelse. Regionen har vurderet dette til at være områdetype 3 – blandet bolig- og er-

hvervsbebyggelse. Dette skyldes at bebyggelserne ikke har karakter af parcelhusområde, men at det bærer 

præg af en blanding af boliger og landbrugsejendomme. Vurderingen er blevet vendt med Assens Kommu-

ne. Regionen har indsat vilkår i tilladelsen, der tager højde for støjgener, herunder etablering af støjvolde 

mod berørte naboer. 

Det vurderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om aktivite-

ter og støjdæmpning. Region Syddanmark vurderer dog, at de af Miljøstyrelsen anbefalede støjgrænser 

ikke nødvendigvis kan overholdes for alle bebyggelsers vedkommende på alle tidspunkter i grusgravens 

anlægs- og efterbehandlingsfaser. Det kan i et vist omfang, ved afrømning af muld og anlæg af støjvolde og 

senere i forbindelse med efterbehandling og nedlæggelse af støjvolde, være nødvendigt at acceptere et 

højere støjniveau end de vejledende støjkrav. Dette er der stillet vilkår om.  

Regionen vurderer, at dette er acceptabelt, da der et tale om en kortvarig og midlertidig periode, hvor der 

vil ske orientering af naboer inden arbejdet udføres. Det vurderes, at der ikke er behov for at begrænse 

tidsrum for grusgravens driftsstider.  

Regionen vurderer samlet, at der er truffet tilstrækkelige vilkår til at sikre, at de vejledende støjgrænser kan 

overholdes.    
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Støv: 

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at de stillede vilkår vedrø-

rende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer omkring 

det ansøgte graveområde. Samtidig kan virksomhedens drift opretholdes indenfor projektarealet uden 

væsentligt bebyrdende tiltag. 

Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil ske fra Sortenkærvej. Det er Assens Kommune, der som vejmyndighed vurde-

rer de trafikale forhold. I Assens Kommunes tilladelse til etablering af adgangen til grusgraven er der stillet 

vilkår om, at transportvejen til og fra grusgraven foregår til landevejen Middelfartvej, hvilket sikrer, at ind-

vindingen ikke medfører øget lastbiltrafik gennem Gadsbølle By. 

I miljøscreeningen vurderes det, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give væsentlige gener for nærme-

ste omboende i form af støj, vibrationer og rystelser eller støv. 

Øvrige forhold: 

Vilkår 35: Af stabilitetshensyn sættes normalt et vilkår for gravning på 25 meter til grundmurede bygninger. 

I det konkrete tilfælde er der ikke noget, der tilsiger at denne afstand skal ændres.  

Kulturarv og andre beskyttelser 

Der er ikke registreret fortidsminder, kulturarvsarealer, diger, beskyttede arealer og beskyttelseslinjer in-

denfor det ansøgte graveområde. Der ligger dog et beskyttet dige langs dele af den nordlige afgrænsning af 

det ansøgte graveområde. Ifølge vilkår 34 må der ikke graves nærmere skelgrænserne end på 3 meter, og 

diget berøres derfor ikke ved indvindingen. Der er registreret fund af et ikke fredet fortidsminde umiddel-

bart syd for det ansøgte graveområde samt vest og nord for området. Det nærmeste fredede fortidsminde 

ligger 1 km vest for det ansøgte graveområde. 

Odense Bys Museer har vurderet, at da der nær råstofarealet er registreret flere lokaliteter med fund af 

fortidsminder, og da arealet ligger i den umiddelbare udkant af Gadsbølle, som er en landsby der er anlagt i 

middelalderen kan det ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder. En arkæolo-

gisk forundersøgelse kan afklare om projektarealet rummer fortidsminder, der kræver en egentlig arkæolo-

gisk udgravning.  

Regionen vurderer, at indvindingen ikke vil påvirke forhold af arkæologisk art når afstandsvilkår til skel 

overholdes, samt anbefalinger fra Odense Bys Museer og museumsloven følges. 

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen 

Formålet med grave- og efterbehandlingsplanen er, at naboer og andre i området berøres mindst muligt, 

og at det åbne gravefelts påvirkning af fx den landskabelige oplevelse under indvindingen begrænses mest 
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muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af råstofferne. Der er 

ansøgt om at have 7 ha af råstofgraven åben under indvindingen. Det svarer til hele projektarealet.  Grun-

det projektarealets størrelse på blot 7 ha, vurderes det at en begrænsning i et åbent areal vil presse driften 

på plads til håndtering af materialer. Derfor accepteres et åbent areal på 7 ha. 

Via graveplanen vil regionen sikre, at det begrænses mest muligt såvel arealmæssigt som tidsmæssigt. Der-

udover vil regionen med sine almindelige tilsyn med indvindingen være opmærksom på, om graveplanen 

følges, eller om der er behov for justeringer. 

Grave- og efterbehandlingsplanerne er vedlagt som bilag 2 og 3. Af planerne fremgår det at indvindingen 

påbegyndes fra den sydlige del af arealet, hvor adgangsvejen også etableres. Mandskabsvogn og diverse 

oplag placeres også her. Gravningen vil fortsætte mod nord herfra, men efterbehandlingen vil foregå fra 

nord mod syd. Ved efterbehandlingen efterlades en sø på en mindre del af arealet, og derudover pålægges 

arealet muld og der udlægges græs. Skråninger efterbehandles med varierende hældninger fra 1:2 til 1:6. 

Søens størrelse vil være under 3 ha. 

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Assens Kommune, som har bemærket, at en markant 

bakketop vil blive gravet væk, og at der graves dybt i området og på tværs af højdekurver, hvilket vil ændre 

landskabet væsentligt lokalt. Assens Kommune ønsker at arealet udlægges til natur efter endt råstofindvin-

ding og anbefaler, at der ved en efterbehandling sker en terrænbearbejdning, så der bliver en glidende 

overgang til eksisterende terræn, og at dette indtænkes i måden, der graves på. Desuden at der ved etable-

ring af beplantning tages udgangspunkt i bevoksningsstrukturer i landskabet omkring, så der sker størst 

mulig tilpasning.  

Regionen har foretaget en hensynsafvejning efter råstofloven og stillet de relevante vilkår, der sikrer, at 

efterbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene er stillet 

jf. lovens § 10, stk. 1 nr. 1. 

Vilkår 65 om gennemgravning af skel:  

Dette vilkår er stillet for at sikre, at hele forekomsten udnyttes, og at der ikke efterlades en vold mellem 

ejendommene hvis råstoffer på naboarealerne skal indvindes, idet dette vil være en markant, landskabelig 

forandring. Vilkåret tinglyses på ejendommene. 

Regionens samlede vurdering  

Region Syddanmark vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tilladel-

sen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og 

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

der gælder for området. 

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

vinding. 
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8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

 

8.1 Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse om tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørel-

sen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

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

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

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

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

sen.  

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et 

link til på forsiden af Nævnenes Hus, hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.  

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksom-

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

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

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 22. oktober 2019 kl. 

23.59.  

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  

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

modtagelsen af dette brev. 

 

8.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 
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Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Fyn, kalckar@webspeed.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet lokalkreds sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk 

 

Med venlig hilsen 

 
Karsten Baisgaard 

Områdechef  
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9 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort 

2. Graveplan 

3. Efterbehandlingsplan 

4. Assens Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven 

5. Assens Kommunes tilladelse til etablering af vejadgang  

6. Udtalelse fra Odense Bys Museer 
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Bilag 1 Oversigtskort 
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Bilag 2 Graveplan 
  



0 300

meter

Skala 1:4.000

Vissenbjerg - Graveplan

13. august 2018/JQC

Graveretning

Efterbehandlingsretning

Adgangsvej

Matr. grænse

Container, mandskabsvogn mv. 

Signaturforklaring

Ansøgt areal

Støj/overjordsvolde



Bilag 3 Efterbehandlingsplan 
 



Vejledende kurve

Sø

Lav vegetation, græs

Signaturforklaring

Ansøgt areal
Vissenbjerg - Efterbehandlingsplan

16. maj 2019/JQC

Alle kurver er vejledende

Skråninger efterbehandles med 
varierende hældning 1:2 til 1:6

Efter endt efterbehandling pålægges 
muld og græs

Arealet efterbehandles til natur



Bilag 4 Assens Kommunes tilladelse efter 

vandforsyningsloven 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens - perha@assens.dk 
Kontaktperson: Per Hansen - dir. tlf.: 6474 7258 

Miljø og Natur 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 
Cvr nr.48885411 
Att. Seniorråstofgeolog Jakob Qvortrup Christensen 

12. april 2019 
Sags id: 19/4792 

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden og indvinding 
af 1000 m3 fra gravesøen til brug for støvdæmpning i 
grusgraven på Sortenkærvej 37, 5492 Vissenbjerg, matr. nr. 
1at Gadsbølle By, Vissenbjerg. 
 
Tilladelsen efter vandforsyningsloven gælder indtil den 1. 
april 2029. 
 
 

1. Assens Kommunes afgørelse. 
 
Med hjemmel i vandforsyningslovens §§ 20, 21 og 26 og i 
overensstemmelse med Vandområdeplanen og Bekendtgørelse om 
fastsættelse af miljømål for vandløb, søer og kystvande, 
overgangsvande og grundvand, meddeler Assens Kommune hermed 
tilladelse til at sænke grundvandsstanden samt tilladelse til at 
indvinde vand til brug for støvdæmpning i grusgraven.  
 
Tilladelsen er gældende indtil den 1. april 2029.  Vilkårene for 
tilladelsen fremgår af afsnit 2. 
 

2. Vilkår og bestemmelser efter 
vandforsyningsloven. 

 
2.1 Vilkår. 
 
1. Tilladelsen omfatter den sænkning af grundvandsstanden, der 

kommer som følge af en råstofindvinding på 50.000 m3 under 
grundvandsspejl samt indvinding af 1000 m3 vand pr. år fra 
grundvandssøen til oversprinkling af anlæg og grusveje i 
grusgraven.  
 
Indvindingstilladelsen bortfalder: 

• hvis den ikke er taget i brug inden 3 år fra 
tilladelsesdatoen  

• eller ikke har været i brug i tre år i træk  
• eller råstofindvindingen indstilles permanent. 

 
2. Etablering af grundvandssøer skal ske langsomt i takt med 

indvinding af råstof og gerne med længere pauser. 
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3. Der må ikke bortledes vand fra graveområdet via dræn eller 
grøfter. 

 
4. Den oppumpede vandmængde skal måles med vandmåler eller 

driftstimetæller for pumpen. Oppumpning for kalenderåret 
indberettes elektronisk til kommunen senest 1. februar det 
efterfølgende år. 

 
 
 
2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven. 
 
Der gøres opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i 
vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser til denne. 
Bestemmelserne kan ikke påklages. 
 
1. I medfør af vandforsyningslovens § 23 er du erstatningspligtig 

for skader, der forvoldes i bestående forhold ved sænkning af 
grundvandsstanden. 
  

2. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan 
straffes efter lovens § 84. 

 
 

 
3                     Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven    
 
Frist for at indgive klage  
Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er 
meddelt. Det betyder, at klagefristen udløber d. 10. maj 2019.                                                                                                 
 
Hvordan klager du?  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
et link til på forsiden af klageportalen@naevneneshus.dk. På 
klageportalen bliver du guidet videre til at gennemføre klagen. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr 
på kr. 900 for private og kr. 1800 for erhvervsdrivende. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen.  
 
Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. På 
www.naevneneshus.dk  kan du finde information om, hvordan man 
klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og 
svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
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myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Hvem kan klage?  
Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, 
som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger 
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 
har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative 
interesser. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for 
foreningers og organisationers klageberettigelse. 
 
 

4. Lovhjemmel. 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 
 
1. Lovbekendtgørelse nr. 118(Vandforsyningsloven) af 22. 

februar 2018 med senere ændringer. 
 
2. Bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016 om 

vandindvinding og vandforsyning. 
 
3. Bekendtgørelse nr. 833 af 27. juni 2016 om fastsættelse 

af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande 
og grundvand. 

 
 

5. Sagsbehandlingen. 
 
5.1 Ansøgningen. 
 
Ved ansøgning modtaget i kommunen d. 1. marts 2019 har du ansøgt 
om tilladelse til at sænke grundvandsstanden ved gravning af 50.000 
m³ råstof under grundvandsspejl og indvinde 1.000m³ vand/år fra 
den grundvandssø, der fremkommer. 
 
Ved ansøgningen er der vedlagt en vurdering af gravningens 
påvirkning af vandspejlet i det område, der bliver til en gravesø og en 
vurdering af påvirkningen af grundvandspejlet i nærtliggende 
naturområder. 
 
Ved gravning af 50.000 m3 råstof med en porøsitet på 0,25 og en 
dybde på 5 m under grundvansspejl før gravning, kan det beregnes, at 
påvirkningen af vandstanden i gravesøen er 50 cm og 100 m fra søen 
er påvirkningen af grundvandsstanden 22 cm. 
 
En mose 20 m fra graveområdet påvirkes med op til 40 cm sænkning 
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af vandstanden. 
 
De årlige fluktuationer i den sekundære grundvandsstand vurdere til 
at være endnu større end påvirkningen fra gravningen. 
 
”Det konkluderes, at råstofindvindingen under grundvandsspejl og 
indvinding til støvbekæmpelse ikke vil påvirke vandstanden i 
nærtliggende moser og søer.” 
 
 
 
5.2 Kommunens vurdering. 
 
Graveområdet er beliggende i et område med særlige 
drikkevandsinteresser.  Den fremtidige gravesø vurderes at have et 
areal på ca.  50.000 m3/5 m = 10.000 m2, som er beregnet ud fra 
oplysningerne i ansøgningen. 
 
Den årlige grundvandsdannelse på søarealet vurderes til at være 400 
mm (nedbør – fordampning fra en fri vandoverflade) svarende til 
4000 m3. 
 
Den årligt indvundne vandmængde til støvbegrænsning på 1000 m3 

/år vurderes derfor ikke at påvirke grundvandsstanden i området 
væsentligt. I gravesøen alene vil der dannes 3000 m3 grundvand årligt 
efter oppumpning af 1000 m3. Det kan beregnes, at påvirkningen af 
grundvandsspejlet ved den ønskede afgravning vil være elimineret 
efter 50.000 *0,75/3000 år = 12,5 år ved en porøsitet på 0,25. 
 
Da afgravningen ikke udføres momentant men over en årrække, 
vurderes påvirkningen af de umiddelbart syd for graveområdet 
beliggende naturområder (moser og søer) at blive påvirket i meget 
begrænset omfang. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Per Hansen 
Agronom 
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Kopi er tilsendt: 
 
dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 
2100 København Ø) cvr. nr. 60804214 
 
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K) 
cvr. nr. 63870528 
 
post@sportsfiskerforbundet.dk(Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Skyttevej 5, 7182 Bredsten) cvr nr. 37099015 
 

mst@mst.dk (Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø.) 

cvr. nr. 25798376  
 
miljoe-raastoffer@rsyd.dk(Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 
Vejle) cvr nr. 29190909 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Graveområdet 

 

 



Bilag 5 Assens Kommunes tilladelse til etablering af 

vejadgang 
 



Vej og Trafik 
 
 
 
 

18. januar 2019 

Sags id:  18/21991 
 

Vej og Trafik 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

 

Kontaktperson: jrchr 

E-mail:  jrchr@assens.dk 

Dir. tlf.:  64747252 

 

www.assens.dk 

Nymølle Stenindustrier A/S 

Hovedgaden 539  

2640 Hedehusene 
 

Vedr. etablering af ny adgang fra matrikel 1at Gadsbølle By, Vis-

senbjerg til Sortenkærvej - adgang til grusgrav.  

Vej og Trafik har den 14. august 2018 modtaget jeres ansøgning om ad-

gangstilladelse i forbindelse med behandling af råstoftilladelse. Adgangen 

skal betjene en ny grusgrav fra matrikel 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg til 

Sortenkærvej.  

Indvindingen af grus kræver ny adgang fra matrikel 1at Gadsbølle By, Vis-

senbjerg, og etablering af ny adgang kræver tilladelse i henhold til Vejlo-

vens1 § 49. 

Afgørelse 

I henhold til Vejlovens § 49 gives der tilladelse til etablering af ny adgang på 

følgende vilkår,  
 
at adgangstilladelse først er gældende, når råstoftilladelsen 

foreligger,  

at adgangen placeres og udføres i henhold til fremsendte skitse 

dateret den 13. august 2018, 

at adgangen etableres med fast belægning fra Sortenkærvej og 

minimum 25 meter ind, 

at der udføres forstærkninger af Sortenkærvej med 80 kg/m2 

AB8T, 70/100 i tilslutning til vejen i fuld bredde samt 20 me-

ter mod sydvest målt fra hjørneafskæringen, 

at transportvejen til og fra grusgraven foregår til landevejen 

Middelfartvej, 

  

at der etableres den nødvendige oversigt i tilslutningen,  

at  adgangen nedlægges umiddelbart efter at indvinding af grus-

gravningen stopper, og at rabatten herefter reetableres,   

at  alle tiltag i forbindelse med etablering af adgangen er Assens 

Kommune uvedkommende, samt 

                                                        
1 Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje. 
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at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 1. 

juli 2019.   

Bemærkning 

Etablering af asfaltbelægning de første 25 meter fra Sortenkærvej og ind i 

graveområdet skal sikre, at de lastbiler, som benytter overkørslen, ikke slæ-

ber sten og grus ud på Sortenkærvej.  

Kravet til belægning i tilslutningen sker på baggrund af erfaringer med at ve-

jen bliver kørt i stykker i overgangen mellem graveområdet og den offentlige 

vej – især når transporter fra grusgraven igangsætter fra den nye vejtilslut-

ning.  

Transportvejen til og fra grusgraven skal foregå via den korteste rute til lan-

devejen Middelfartvej mod sydvest af hensyn til slitage på Sortenkærvej. 

Sortenkærvej, som skal benyttes til transporterne, er en mindre vej, som på 

nuværende tidspunkt er i god stand. Kommunen vil løbende følge udviklin-

gen af vejens tilstand samt trafiksikkerhed og afvikling på strækningen og 

træffe trafikale foranstaltninger i henhold til aftale, hvis det findes nødven-

digt.     

Adgangen godkendes udelukkende til formålet med udvinding af grus på 

matriklen, og umiddelbart efter ophør af dette formål skal adgangen lukkes 

og rabatten reetableres.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Jimmy R. Christensen 

Ingeniør 
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Klagevejledning  
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 

1058 København K. 

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket 

på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og ret-

tigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til 

Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.  

 

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet 

kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommu-

nens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, 

hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet. 

 

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen 

skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist. 

 

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet 

din klagemulighed. 

 

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=4495dcac-7c12-4186-b4e3-31d320b1bb6d&referringPageId=5ea4d00c-f283-469c-88f9-11647bda2abd&type=DK
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=4495dcac-7c12-4186-b4e3-31d320b1bb6d&referringPageId=5ea4d00c-f283-469c-88f9-11647bda2abd&type=DK
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Region Syddanmark 

Regionshuset 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

Michael Hjort Andersen 

  

Vedr. råstofindvinding på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i As-

sens Kommune 

 

Kulturarvsenheden ved Odense Bys Museer kvitterer hermed for høringsmate-

riale i forbindelse med ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på 

matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune 

 

Det kan oplyses, at der ikke er registreret fortidsminder inden for det ansøgte 

råstofareal. Området er imidlertid beliggende i det store højfynske dødisland-

skab, som er et område, hvor der er mange registreringer fra især stenalder.  

Således er der nær råstofarealet registreret flere lokaliteter med fund fra især 

jægerstenalderen. Umiddelbart syd for arealet er der desuden registreret en 

dyssetomt. 

Selve arealet er desuden beliggende i den umiddelbare udkant af Gadsbølle, 

som er en landsby der er anlagt i middelalderen, og der kan således være 

arkæologiske spor efter landsbyens ældste faser. På den baggrund kan det 

således ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder. 

Jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens kap. 8 §27 (lov nr. 473 

af 7. juni 2001).  

 

 
Det ansøgte råstofareal er markeret med grønt, mens de registrerede fortidsminder ses marke-

ret med en rød stjerne. Bemærk arealets nærhed til landsbyen Gadsbølle. 

 Kulturarv 

 
Overgade 48 

DK-5000 Odense C 
 
www.museum.odense.dk  

 
Tlf. +45 6551 4694 

Mob.   +45 2037 9422 

maera@odense.dk 

 

 

 

 
DATO 

22. november 2018 
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For at afklare om råstofarealet rummer fortidsminder vil det være nødvendigt 

at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 

Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet 

umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere 

at foretage en egentlig arkæologisk udgravning.  

Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil således minimere risiko-

en for, at anlægsarbejdet senere må standses og udskydes efter bestemmelser-

ne i Museumslovens §27 stk. 2. Odense Bys Museer kan på opfordring af 

bygherren fremsende et budget og en tidsplan over udgifter og tidsforbrug 

forbundet med forundersøgelsen (Museumslovens §25). For at sikre et godt 

samarbejde, der både tilgodeser bygherres anlægsarbejde og de arkæologiske 

undersøgelser, opfordres bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt 

i projekteringen.  

 

Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. 

 

Oplysninger fra sagens administrative akter og korrespondancer vil ligesom 

det faglige udbytte indgå i nationale registre og i museets arkivsystem. Dette 

under hensyn til Persondataforordningen (EU, 2016/679) med ikrafttrædelse 

pr. 25 maj 2018. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Lauridsen 
Museumsinspektør 

 


