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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  

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

(VVM) j 

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

- habitatbekendtgørelsen  

- 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  

- jordforureningsloven  

- olietankbekendtgørelsen og 

- forvaltningsloven  

- Samtidige afgørelser fra andre myndigheder: 

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. januar 2020 meddelt dispensation efter museumsloven til 

nedlæggelse af jorddiget mellem matr. 19c og 16a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå, Se bilag 4.  

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet et udkast til tilladelse til indvinding og midlertidig 

grundvandssænkning. 

 

1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 150.000 m3 sand, grus og sten årligt 

på 16 ha af matr.nr. 19c Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå og del af matr. nr. 16a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-

Midtfyn Kommune. Se oversigtskort herunder: 
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Oversigtskort over det ansøgte område, som dækker det røde og det blå område. 

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.  

 

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: 
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 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 indvin-

dingsarealet, se nærmere under kapitel 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 Kristian og Ruth Knudsen, Nærågårdsvej 6, 5792 Årslev som ejere af matr.nr. 19c Sdr. 
Nærå By, Sdr. Nærå og Kristian Knudsen, Nærågårdsvej 6, 5792 Årslev som ejer af matr.nr. 16a Sdr. Nærå 
By, Sdr. Nærå. Ejere har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

 Jørn Nielsen Grus og Sten A/S har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på 150.000 m3 sand, 

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

 Det ansøgte område ses på bilag 2 og er summen af det røde og blå område. 

 Der forventes at indvinde til maksimalt 15 meter under terræn og ned til 11 meter under grund-

vandsspejlet. 

 Indvindingen forventes påbegyndt i efteråret 2019. 

 Driftstiderne vil være på hverdage være fra kl. 06.30 til kl. 16.00. 

 Råstofferne påtænkes anvendt til sandfyld, bundsikring og stabilgrus. 

 Til indvindingen anvendes følgende maskiner: 3 stk. læssemaskiner, 2 stk. gravemaskiner, 1 stk. tør-

sorteringsanlæg, 1 stk. vådsorteringsanlæg og 1 stk. knuseanlæg. Der forventes et årligt forbrug af 

400 liter olie og 150.000 liter diesel. 

 Der vil blive anvendt 50-100 m3 vand i døgnet til vask af råstofferne. Vandet indvindes fra grave-

søen, hvor råstofferne indvindes fra. 

 Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes i henhold til kom-

munen affaldsregulativ. 

 Adgangen til råstofgraven sker via den eksisterende adgangsvej fra Nærågårdsvej. 
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2.2 Beskrivelse 
Der er tale om en eksisterende råstofindvinding på matr. 19c, hvor tilladelsen er udløbet i efteråret 2019. 
Råstofressourcen er ikke færdiggravet, derfor er der ansøgt om en ny råstoftilladelse. Derudover er søgt om 
en udvidelse af indvindingsarealet med en del af matr. 16a. Der er ansøgt om en gennemgravning af skellet 
imellem de to matrikler. Faaborg-Midtfyn Kommune har i den forbindelse meddelt en dispensation til ned-
læggelse af jorddiget, jf. bilag 4. I den udløbne tilladelse var der tilladelse til indvinding af 150.000 m3 /år, 
hvilket vil fortsætte uændret og med samme anvendte materiel. 

Det ansøgte areal er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. 

Der ansøges om at indvinde sand, grus og sten. Det ansøgte areal fremgår af oversigtskortet på bilag 1. 

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 frem til 31. december 2029, hvorefter tilladelsen udløber.  

 

2. Der må årligt indvindes 150.000 m3 sand, grus og sten.  

 

3. Indvindingen skal ske indenfor det på bilag 1 indtegnede område (herefter kaldet indvindingsarea-

let). Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen 

skrider frem. 

 

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: 3 stk. læssemaskiner, 2 stk. gravemaskiner, 1 stk. tørsorteringsanlæg, 

1 stk. vådsorteringsanlæg og 1 stk. knuseanlæg. Afvigelser herfra kan kun ske efter forudgående 

skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

7. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 
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8. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid 

gældende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

3.2 Drift 

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

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

 

Råstofgravens driftstider er:  

a. Råstofindvinding: mandag til fredag kl. 07.00 til kl. 16.00 

b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet: mandag til fredag kl. 06.30 til kl. 16.00. 

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

Dette må kun ske med 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 
 

55 dB (A) 

Mandag – fredag 
 

22.00 – 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 55 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 støjvejlednin-

ger, 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 omgi-

vende beboelser og øvrige typer opholdsrum. Råstofmyndigheden vil tage udgangspunkt i gæl-

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

 

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

infralyd 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 en uge forinden opstart. 
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Principskitse for etablering af en støjvold med hældning 1:1,5. 

16. For støjvoldene gælder: 

a. Støjvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vejskel, naboskel eller levende 
hegn. 
b. Støjvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. 
c. Støjvolden omkring Nærågårdsvej 8 skal have en højde 4,5 meter. 
d. Støjvolden langs med Nærågårdsvej skal have en højde på 3 meter. 
e. Støjvolden(e) skal blive liggende i hele indvindingsperioden medmindre der foreligger skrift-
lig accept fra Region Syddanmark, og må ikke efter indvindingens ophør fjernes uden skriftlig 
accept fra Region Syddanmark. 

             

17. 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).  

 

18. Råstoffer og jorddepoter skal placeres til mindst mulig gene for nærliggende beboelsesejen-

domme.  

 

3.3 Adgangsforhold og afstande 

 

19. Adgang til råstofgraven skal være via den eksisterende adgangsvej fra Nærågårdsvej til matr. 19c. 

Det er ikke tilladt at anvende andre adgangsveje.  

 

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

ud på offentlig vej. 

 

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

    

Højde 

1,5 x Højde 

3 meter 

Skel 
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22. 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 ud-

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

Vilkår efter vejloven  

23. Den private adgangsvej til ejendommen Nærågårdsvej 8 må ikke anvendes i forbindelse med ind-

vinding. 

Vilkår efter råstofloven 

Graveafstande og begrænsninger  

24. 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:  

 

25. Der må ikke graves nærmere end minimum 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 

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

 

26. Hvis der graves stejlere end vilkår 24 og 25 skal de 3 meter fra skel tillægges 1 x gravedybden, jf. 

figuren herunder: 

 

3 meter 

Skel 

G
ra

v
ed

y
b
d

e 

2 x Gravedybde 

3 meter 

Skel 

G
ra

v
ed

y
b
d

e 

1 x Gravedybde 
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Figur, der viser princip for gravning stejlere end vilkår 26. 

27. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund af sand, grus og sten under forudsætning af at skrå-

ningsanlæg overholdes.  

 

28. Gravningen må ikke give risiko for nedskridning. 

29.  Gravning under grundvand skal ske, så der ikke kan ske ukontrollerede skred. Aktive gravefronter 

skal være afspærret forsvarligt i forhold til kørsel og anden færdsel.  
 

30. Støjvolde, jorddepoter, oplag eller lignende må ikke anlægges højere end 5 m over omkringlig-
gende terræn. Eventuel forøgelse af denne højde kan kun ske efter forudgående godkendelse hos 
regionen. 

 

Vilkår efter diverse ledningslove/forskrifter m.v.  

31. Det påhviler indvinder at undersøge om der findes forsyningsledninger på indvindingsområdet. 

3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vand-

indvinding mv. 

Vilkår efter råstofloven 

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

ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 

 

33. 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. 

 

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

 

Tankning og spild 

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

 

36. Tankning og vask af samt olieskift mv. på selvkørende maskiner skal foregå uden for det åbne ind-

vindingsareal og skal foregå så spild undgås ligesom service og reparation skal foregå udenfor ind-

vindingsarealet.  
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37. 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. 

 

38. Mindre olie- og kemikaliespild skal opsamles straks. Større, akut forurening skal anmeldes til kom-

munen (ring 112).  

 

Opbevaring og oplag 

39. Tanke, beholdere og tankanlæg (med olieprodukter, benzin og lignende) skal opfylde gældende 

miljøregler dvs. bl.a. olietankbekendtgørelsen og skal opbevares forsvarligt uden for det åbne ind-

vindingsareal i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grund-

vand eller regn- og spildevandssystemer.  

 

Affald og tilførsel af materialer 

40. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativ for Faaborg-Midtfyn kom-

mune. 

 

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

graven.  

 

42. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven af hensyn til miljøet (se i øvrigt vilkåret om affalds-

håndtering).  

 

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

ende skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

 

Vilkår efter vandforsyningsloven 

44. Vilkårene i Faaborg Midtfyn Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven skal overholdes,  

jf. bilag 5. 

 

3.5 Efterbehandling m.m. 

Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar. 

Indkomne bemærkninger samt indvinders og lodsejers ønsker.  
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Vilkår efter råstofloven 

45. Efter endt gravning skal der efterbehandles til natur og sø efter den godkendte efterbehandlings-

plan, jf. bilag 3. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af Region Syd-

danmark.  

 

46. Ved etableringen af gravesøen anvendes følgende vilkår:  

a. Der etableres en flad bredzone på mindst 3 meter rundt langs hele søen. 

b. Der etableres en lavvandszone på mindst 5 meter indtil 1,5 meters vanddybde, målt fra hø-

jeste vandstandslinje.    

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

vige. 

d. Der udlægges en mindst 20 meter bred muldfri bræmme omkring den efterbehandlede 

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

vandstand.  

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

f. Der må af hensyn til søens naturværdi ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i søen, og 

der må ikke fodres i eller nær søen. 

 

 

Figur 1. Principskitse for efterbehandlingen af en gravesø 

47. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til rå-

stofgravens drift er praktisk muligt. 

 

48. Skråninger ind mod offentlige og private veje må fra 3 meter ikke efterlades stejlere end anlæg 1:2 

i fast jord. Der må ikke foretages indskiftning. 

 

49. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes 

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

 

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

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

højeste vandstand 

Sikkerhedszone Muldfri zone 20 m 

1,5 m 
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51. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, stk. 1 indtræder efterbehandlingsfor-

pligtigelsen omgående.  

 

52. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. 

 

 

53. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst 

tidspunkt både under og efter gravningens afslutning forlange gennemgravning og efterbehandling 

af skelområdet. 

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

 

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

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

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

terbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 

 

Vilkår efter museumsloven 

56. Museet anbefaler, at der bliver foretaget en arkæologisk forundersøgelse af det nye kommende 

indvindingsareal. 

 

57. Der er meddelt dispensation til nedlæggelse af jorddiget mellem matr. 19c og 16a Sdr. Nærå By, 

Sdr. Nærå jf. bilag 4. 

 

58. Der må ikke foretages jordarbejde nærmere end tre meter fra det beskyttede dige mod Nord. 

 

4 GENERELLE BESTEMMELSER 

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven 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. råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal 

lovliggøres 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 

ansvarliges regning. 
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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 reg-

lerne 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 53 og 54 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

Arkæologi 

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

skal fundet straks anmeldes til Øhavsmuseet Faaborg. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal af-

leveres til Øhavsmuseet Faaborg 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.  

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 Re-

gion 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-/efterbe-

handlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. 
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Indberetning af indvunden mængde 

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

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

nen udsender årlig information om til alle indvindere. Region Syddanmark videresender indberetningen 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. jordfor-

ureningslovens § 52. Der kan søges dispensation. 

Forsyningsledninger 

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

Ledningsejerregisteret (LER). 

5 SIKKERHEDSSTILLELSE 

Jørn Nielsen Grus og Sten A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 

19c Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå og del af matr. 16a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune på 

kr. 625.000 indeks 108,47 2K 15. juni 2019 

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et åbent areal på 5 ha og et estimat på en efterbehandlingspris på 

125.000 kr. pr. ha. 

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

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 5 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. 
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Der ønskes sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra ansøgers/indvinders penge-

institut. 

6 ANSØGNINGSPROCESSEN  

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

mærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar 

og regionens bemærkninger til disse. 

6.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden fra den 16. maj 2019 til den 14. juni 2019 været sendt i myndigheds-

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

stoftilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til 

følgende myndigheder: 

 Faaborg-Midtfyn Kommune 

 Øhavsmuseet Faaborg 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune har følgende bemærkninger til høringen:  

Der er et beskyttet dige mellem de 2 matrikler, som ønskes gennemgravet. Diget er beskyttet efter muse-

umslovens § 29a. Gennemgravning kræver derfor en dispensation efter museumsloven.  

Diget er et udskiftningsdige fra udskiftningen af Sdr. Nærå By i 1809. Diget ligger i et område med relativt 

mange bevarede diger og det vurderes, at diget har både kulturhistorisk såvel som landskabelig og spred-

ningsbiologisk betydning.  

Da forsyningssikkerheden for råstoffer er i en bredere samfundsmæssig interesse, er der præcedens for at 

meddele en sådan dispensation.  

Derudover er der et dige mod nord. Diget er et sogne- og ejerlaugsdige, som vurderes at være mere end 

200 år gammelt. Dette dige vurderes at have en meget stor kulturhistorisk betydning.  

Derudover har diget mod nord spredningsmæssig og landskabelig betydning. Ved råstofgravningen skal det 

sikres, at der ikke graves nærmere end 3 meter fra det beskyttede dige mod nord samt at skråningsanlæg-

get ikke bliver for stejlt. Diget skal bevares.  

Der ønskes at grave 25.000 m3 årligt under grundvandsspejlet. Dertil ønskes indvundet 20.000 m3 vand til 

grusvask, svarende til den nuværende tilladelse. Det vand, der benyttes til grusvask fjernes ikke fra områ-

det.  

En råstofindvinding på op til 25.000 m3 under grundvandsspejlet svarer til en vandindvinding på mellem 

15.000 og 20.000 m3 årligt. Med en jævn indvinding svarer det til mellem 0,45 og 0,65 l/s.  
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Vindinge Å ligger ca. 400 meter syd for området. Minimumsmedian vandføringen i Vindinge Å er ca. 40 l/s 

det pågældende sted. Råstofgravningen modsvarer derfor en vandindvinding som påvirker minimumsme-

dian vandføringen i Vindinge Å med maksimalt 1,5 %.  

Såfremt en råstofgravning påvirker vandføringen i Vindinge Å med mindre end 10 % af minimumsmedian 

vandføringen vurderes det, at påvirkningen er så begrænset at det ikke har nogen væsentlig indvirkning på 

miljøtilstanden i Vindinge Å.  

Høringssvar fra Øhavsmuseet Faaborg: 
I januar/februar samt november 2019 foretog Øhavsmuseet Faaborg en arkæologisk forundersøgelse på 
5,5 hektar af matr. 19c. Her blev der fundet spredte bopladsspor. Undersøgelsen hedder ØHM 1283 Stak-
delen.  

Den arkivalske kontrol viser, at der i området er et stor kendskab til bopladsspor fra bondestenalderen 

(3.900 - 1.800 f.Kr.) i form af private opsamlinger. Både ved ØHM 1283 og OBM 3951 blev der fundet koge-

stensgruber, hvilket oftest indikerer bopladsaktiviteter fra enten bronzelader eller ældre jernalder. 

I forlængelse her af anbefaler museet, at der bliver foretaget en arkæologisk forundersøgelse af nye kom-

mende indvindingsarealer. 

 

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 i perioden fra den 1. juli til den 29. juli 2019. 

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

meddelt den 9. august 2019 i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Klagefristen udløb den 6. sep-

tember 2019.  

Screeningsafgørelsen er påklaget, men der er ikke taget stilling til opsættende virkning, hvorfor Regionen 

har fortsat sagsbehandlingen af råstoftilladelsen. 

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

bundet med indvindingen. 



 

18 
 

6.3 Partshøring 
 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19. I forbindelse med 

partshøringen har Region Syddanmarks udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Faaborg-Midtfyn 

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

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag: 

Faaborg-Midtfyn Kommune 
VandCenter Syd 
Anette Ploug Grønbek Nærågårdsvej 1 5792 Årslev 

Morten Grønbek Nærågårdsvej 1 5792 Årslev 

Karsten Kjær Madsen Nærågårdsvej 12 5792 Årslev 

Malene Mayland Holgersen Nærågårdsvej 12 5792 Årslev 

John Rasmus Hansen Nærågårdsvej 14 5792 Årslev 

Vibeke Varto Hansen Nærågårdsvej 14 5792 Årslev 

Morten Søgaard Dahl Nærågårdsvej 16 5792 Årslev 

Pernille Sander Kvindebjerg Nærågårdsvej 16 5792 Årslev 

Lisbeth Lempert Nærågårdsvej 18 5792 Årslev 

Hans Henrik Johansen Nærågårdsvej 3 5792 Årslev 

Tanja Ib Nærågårdsvej 3 5792 Årslev 

Kristian Marius Knudsen Nærågårdsvej 6 5792 Årslev 

Ruth Pilegaard Knudsen Nærågårdsvej 6 5792 Årslev 

Jan Schønnemann Nærågårdsvej 7 5792 Årslev 

Viviann Friis Schønnemann Nærågårdsvej 7 5792 Årslev 

Marie Eriksen Henningsen Nærågårdsvej 8 5792 Årslev 

Thor-Leif Henningsen Nærågårdsvej 8 5792 Årslev 

Henry Bjerring Rindebækvej 20 5220 Odense SØ 

Anne Højrup Rindebækvej 21 5220 Odense SØ 

Gitte Dahl Stakdelen 132 5220 Odense SØ 

Leif Søgaard Dahl Stakdelen 132 5220 Odense SØ 

Annette Holger Haarby Stavkærvej 192 5220 Odense SØ 

Bent Schultz Stavkærvej 192 5220 Odense SØ 

Sine Højgaard Jørgensen Svendborgvej 470 5260 Odense SØ 

 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden fra den 10. februar 2020 til den 9. 

marts 2020 og der indkommet høringssvar fra Faaborg Midtfyn Kommune og fra en nabo. 

Høringssvar Fra Faaborg-Midtfyn Kommune 

Faaborg Midtfyn Kommune er kommet med et par mindre korrektioner til udkastet, men ellers ingen be-

mærkninger til udkastet. 



 

19 
 

Administrationen har imødekommet kommunens korrektioner til udkastet. 

 

Høringssvar fra Thor-Leif Henningsen, Nærågårdsvej 8, 5792 Årslev. 

Som tidligere skrevet er der stor utilfredshed om at gravezone 6 ikke er fjernet fra gravetilladelse endvidere 

de skader mit hus er pådraget, men dem kunne Jørn Nielsen jo udbedre da det var ham der overdrog grav-

ningen øst for min ejendom til Nymølle. Jeg ser helst en mindelig ordning da jeg ikke vil skade Jørn Nielsens 

virksomhed. Nærågårdsvej er en trafikfarlig vej, når 2 lastbiler møder hinanden kommer de helt ud i rabat-

ten og vejen bruges af en del cykellister og skolebørn. 

Hvis ikke der findes en mindelig aftale ser jeg desværre mig nødsaget til at indgive sagen til domstol. 

Regionens bemærkninger til høringssvar 

Ifølge graveplanen ligger etape 6 umiddelbart syd for ejendommen Nærågårdsvej 8. Området er en del af 

det regionale graveområde og derfor har Jørn Nielsen Sten og Grus ApS ansøgt på arealet. Det er ikke sik-

kert etape 6 bliver gravet, da området ikke hænger sammen med resten af arealet, men som udgangspunkt 

skal der foretages råstofindvinding på arealet. Råstofindvindingen går dermed forud for al anden planlæg-

ning. 

I forbindelse med sagsbehandlingen skal der være nogle saglige argumenter for at nægte en ansøgning for 

et delareal. Det kunne f.eks. være nogle særlige dyre- og planterarter som ikke findes andre steder. Regio-

nen har ingen oplysninger om, at der skulle være særlige dyre- og plantearter som lever på delområde 6.  

Det er korrekt, at Jørn Nielsen Sten og Grus ApS tidligere har indvundet råstoffer på arealet øst for din ejen-

dom. Inden indvindingen er afsluttet overdrager Jørn Nielsen Sten og Grus ApS graveretten til Nymølle 

Stenindustrier A/S som færdiggravede og reetablerede området. Det er fuldt lovligt at overdrage graveret-

ten til et andet firma, og regionen har ingen oplysninger om, at de vanlige procedure ikke er blevet fulgt i 

denne sag.  

Administrationen har tidligere sendt dine bekymringer vedr. Nærågårdsvej videre Faaborg Midtfyn Kom-

mune, som er ansvarlig for vedligehold af vejen og den generelle trafikafvikling. Med flere råstofgrave i om-

rådet er det naturligt, at Nærågårdsvej anvendes til denne tunge trafik. I forhold til Jørn Nielsen Sten og 

Grus´s ansøgning, vil der ikke ske en øget trafikbelastning til og fra råstofgraven, idet indvindingstakten er 

konstant. Det betyder, at antallet af lastbiler ikke vil blive øget i forhold til det nuværende niveau. Faaborg 

Midtfyn Kommune har accepteret, at den nuværende adgangsvej må benyttes til og fra råstofgraven. Der 

bliver heller ikke ændret på adgangsvejens placering i forbindelse med den kommende udvidelse af råstof-

graven. Der må i øvrigt heller ikke etableres andre adgangsveje til og fra området.  

Høringssvaret har ikke givet regionen anledning til at ændre på de vurderinger som er foretaget i forbin-

delse med sagsbehandlingen.  
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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 indeholde 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 regionsrå-

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

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 

Projekttilpasninger 

I forbindelse med sagens behandling er projektet blevet tilpasset således at det præciseres, at den private 

vejadgang til Nærågårdsvej 8 ikke må anvendes i forbindelse med råstofindvindingen og der må ikke graves 

nærmere end tre meter fra det naturlige skel på hver side af vejen. 

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 ha-

bitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

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

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 113 (H97) Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illermose, 

som ligger ca. 10 km nordøst for projektområdet.  Området er i det væsentligste udpeget på baggrund af 

naturtyper i form af store og artsrige rigkær, forekomst af tidvis våd eng og avneknippemose samt bestand 

af mygblomst. 

Grundet aktivitetens karakter og afstanden til Natura 2000-området vurderes råstofindvinding ikke at forår-

sage en påvirkning af området. 
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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): 

Projektområdet består af en igangværende råstofgrav samt et dyrket areal.  

Der er ikke på og omkring projektområdet konstateret forekomster af dyre- eller plantearter, som fremgår 

af habitatdirektivets bilag IV. Regionen vurderer derfor, at projektet med disse vilkår ikke vil skabe forrin-

gede levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets 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 indvindingsområde ligger inden for graveområde Tarup-Davinde. Der er i Råstofplan 2016 in-

gen 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. Regionen vurderer derfor, at området 

ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold  

Det ansøgte areal ligger inden for et OSD område (område med særlige drikkevandsinteresser) og inden for 

indvindingsopland for Vandcenter Syd Lindved Kildeplads. Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af 

en række vilkår til sikring af grundvandet efter at indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.  

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

aktive råstofgrave, jf. § 52 i jordforureningsloven. 
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Vilkår 54 om ingen brug pesticider og gødskning på arealet efter endt indvinding vil sikre, at der ikke træn-

ger miljøfarlige stoffer ned til grundvandsressourcen. Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af rå-

stoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil påvirke grundvandsressourcen negativt hverken kvantita-

tivt eller kvalitativt. 

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  

§ 3-områder: 

Det ansøgte areal indeholder ikke beskyttede naturområder. Der findes ingen registreringer af beskyttede 

naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 i umiddelbart nærhed af projektområdet. 

Regionen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i forhold til 

naturbeskyttelse.  

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.  

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

ter og støjdæmpning bortset fra i kortere perioder igennem anlægsfasen, hvorfor der særskilt er stillet vil-

kår om dette. Det vurderes, at der ikke er behov for at begrænse tidsrum eller sætte højere grænseværdier. 

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

overholdes.   

 

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. Derudover kan virksomhedens drift opretholdes indenfor projektarealet uden 

væsentligt bebyrdende tiltag. 
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Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil ske fra Nærågårdsvej. Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der som vejmyndig-

hed vurderer de trafikale forhold.  

I miljøscreeningen vurderes der ikke at ske ændringer i trafikbelastning, idet den årlige indvinding ikke vil 

blive forøget. Det vil således ikke være væsentlige gener for nærmeste omboende, som en konsekvens af 

tilladelsen.   

Kulturarv og andre beskyttelser 

Der i området er et stort kendskab til bopladsspor fra bondestenalderen (3.900 - 1.800 f.Kr.) i form af pri-

vate opsamlinger. Vilkår 56 er stillet med henblik på sikre, at fortidsminderne ikke bliver fjernet i forbin-

delse med råstofindvindingen. 

Øhavsmuseet Faaborg har vurderet, at der er behov for en forundersøgelse inden jordarbejdet påbegyn-

des. 

Vilkår 58 sikrer, at det beskyttede jorddige mod Nord bevares i hele indvindingsperioden og efter endt ind-

vinding. Der er givet dispensation til nedlæggelse af diget mellem matr. 19c og 16a Sdr. Nærå By, Sdr. 

Nærå. 

Regionen vurderer, at råstoftilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at fredninger, fortidsminder og beskyt-

telseslinjer ikke påvirkes. 

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 

muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen. 

Via graveplanen og efterbehandlingsplanen vil regionen sikre, at det åbne gravefelt begrænses mest muligt 

såvel arealmæssigt som tidsmæssigt. Derudover 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, at der vil blive ind-

vundet råstoffer fra vest mod øst. Indvindingen foregår med den hastighed råstofferne kan blive sorteret og 

afsat ud af råstofgraven. Der vil være en del arbejde med at flytte overjorden rundt på arealet, inden selve 

råstofindvindingen kan påbegyndes. En del af overjorden kan umiddelbart anvendes til etablering af støj-

volden, mens hovedparten må midlertidig placeres i bunker. Når råstofferne er indvundet på arealet, vil der 

blive efterladt en sø midt på arealet. Omkring søen vil overjorden blive placeret til at forme landskabet, så 

der ikke opstår markante skrænter. Generelt vil landskabet blive sænket, idet der ikke er opnået tilladelse 

til at tilføre jord.  
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Efterbehandlingsvilkårene har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Faaborg-Midtfyn Kommune.Der er 

ikke kommet bemærkninger til fastsættelse af efterbehandlingsvilkår fra kommunen. 

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

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

lovens § 10, stk. 1 nr. 1. 

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 om-

givelserne. 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 13. maj 2020 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. 

 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/
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8.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

 
Faaborg-Midtfyn Kommune  
Øhavsmuseet Faaborg 
VandCenter Syd 
SKAT, myndighed@skat.dk 
 

Parter 

 
Anette Ploug Grønbek Nærågårdsvej 1 5792 Årslev 

Morten Grønbek Nærågårdsvej 1 5792 Årslev 

Karsten Kjær Madsen Nærågårdsvej 12 5792 Årslev 

Malene Mayland Holgersen Nærågårdsvej 12 5792 Årslev 

John Rasmus Hansen Nærågårdsvej 14 5792 Årslev 

Vibeke Varto Hansen Nærågårdsvej 14 5792 Årslev 

Morten Søgaard Dahl Nærågårdsvej 16 5792 Årslev 

Pernille Sander Kvindebjerg Nærågårdsvej 16 5792 Årslev 

Lisbeth Lempert Nærågårdsvej 18 5792 Årslev 

Hans Henrik Johansen Nærågårdsvej 3 5792 Årslev 

Tanja Ib Nærågårdsvej 3 5792 Årslev 

Kristian Marius Knudsen Nærågårdsvej 6 5792 Årslev 

Ruth Pilegaard Knudsen Nærågårdsvej 6 5792 Årslev 

Jan Schønnemann Nærågårdsvej 7 5792 Årslev 

Viviann Friis Schønnemann Nærågårdsvej 7 5792 Årslev 

Marie Eriksen Henningsen Nærågårdsvej 8 5792 Årslev 

Thor-Leif Henningsen Nærågårdsvej 8 5792 Årslev 

Henry Bjerring Rindebækvej 20 5220 Odense SØ 

Anne Højrup Rindebækvej 21 5220 Odense SØ 

Gitte Dahl Stakdelen 132 5220 Odense SØ 

Leif Søgaard Dahl Stakdelen 132 5220 Odense SØ 

Annette Holger Haarby Stavkærvej 192 5220 Odense SØ 

Bent Schultz Stavkærvej 192 5220 Odense SØ 

Sine Højgaard Jørgensen Svendborgvej 470 5260 Odense SØ 
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Foreninger (klageberettigede) 

 
Botanisk Forening, nbu_fyn@botaniskforening.dk 

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

 

 

 

 

9 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort 

2. Graveplan 

3. Efterbehandlingsplan 

4. Faaborg-Midtfyn Dispensation til nedlæggelse af jorddige 

5. Faaborg-Midtfyn vandindvindingstilladelse  

 

  

mailto:nbu_fyn@botaniskforening.dk
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Bilag 1 Oversigtskort 

 

  



 

29 
 

Bilag 2 Graveplan 

  



 

30 
 

Bilag 3 Efterbehandlingsplan 
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Bilag 4 Faaborg-Midtfyn Kommune - Dispensation til 

nedlæggelse af jorddige 
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Bilag 5 Faaborg-Midtfyn Kommune – Tilladelse til ind-

vinding af vand 



 

 

Side 1 

Indvinder: 
Jørn Nielsen Grus og Sten ApS 
Kors-ager-Vej 11 
5220 Odense SØ 
 
Kopi til ejere: 
Kristian og Ruth Knudsen 
Nærågårdsvej 6 
5792 Årslev 
 
 
 
 
 
 

Indvindingstilladelse og tilladelse til midlertidig 
grundvandssænkning efter Vandforsyningsloven, 
gælder indtil 31.12.2030 
 
 

1. Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune giver tilladelse til, at Jørn Nielsen Grus og Sten ApS 
midlertidigt sænker grundvandet i forbindelse med indvinding af råstoffer under 
grundvandsspejlet. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune giver tilladelse til indvinding af grundvand til grusvask 
og støvbekæmpelse. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune giver tilladelse til, at grundvandet indvindes fra 
matriklerne nr. 19c og del af 16a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå. Området ligger ud til 
Nærågårdsvej. 
 
Tilladelsen træder i kraft den 1. marts 2020 og gælder indtil den 31. december 
2030. 
 
Indvindingstilladelsen er givet med hjemmel i Vandforsyningslovens1 § 20. 
 
Tilladelsen til midlertidig sænkning af grundvandet er givet med hjemmel i 
Vandforsyningslovens §261. 
 
Vilkår for tilladelsen fremgår af afsnit 2. 
 
 
 

2. Vilkår og bestemmelser efter vandforsyningsloven 
 

1. indvinding af vand og midlertidig grundvandssænkning skal ske i 
forbindelse med indvinding af råstoffer i overensstemmelse med gældende 
tilladelse fra Region Syddanmark 

                                                      
1 LBK nr. 118 af 22/02/2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. 

By, Land og Kultur 

Miljø 
 

Mellemgade 15,  

5600 Faaborg 

 
 

Tlf. 72 53 21 40 

Fax 72 530 531 

teknik@fmk.dk  

www.fmk.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 25.03.2020 

Sagsid. 01.09.00-P19-4-19 
 
 
 

Kontakt 

 

Louise Skov 

Dir. tlf. 7253 2133  

 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag 10:00-14:00 

Onsdag Lukket 

Torsdag 10:00-17:00 

Fredag 10:00-12:00 

 

Telefontid 

Mandag-onsdag 8:00-15:30 

Torsdag 8:00-17:30 

Fredag 8:00-12:30 

http://www.fmk.dk/
mailto:teknik@fmk.dk


 

 

Side 2 

 
2. der må ske en midlertidig grundvandssænkning svarende til indvinding af 

25.000 m3 råstoffer under grundvandvandsspejlet. Det svarer til en 
indvinding på 20.000 m3 grundvand pr. år 
 

3. der må indvindes vand fra gravesøen til grusvask og støvbekæmpelse 
 

4. indvindingen skal ske fra matriklerne 19c og del af 16a Sdr. Nærå By, Sdr. 
Nærå  
 

5. der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af 
grundvand med henblik på grundvandssænkning. 
 
 

3. Bestemmelser 
  
Vi gør opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i 
Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og i bekendtgørelser til disse. 
Bestemmelserne kan ikke påklages. 
 

1. du er erstatningspligtig for skader, der sker ved forandring af 
grundvandsstanden, når du indvinder vand (Vandforsyningslovens § 23). 
Ved uenighed afgør taksationsmyndigheden spørgsmålet om erstatning 
(LBK nr. 118 af 22/02/2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., 
stk. 4). 
 

2. kommunen kan tilbagekalde tilladelsen uden erstatning, hvis tilladelsen er 
givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis 
vilkårene for tilladelsen tilsidesættes (LBK nr. 118 af 22/02/2018, 
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.). 
 

3. overtrædelse af tilladelsens vilkår fastsat efter Vandforsyningslovens kan 
straffes (LBK nr. 118 af 22/02/2018, Bekendtgørelse af lov om 
vandforsyning m.v.). 
 
 

4. Lovhjemmel 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 
 

1. Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22/02/2018, Bekendtgørelse af lov 
om vandforsyning m.v.  
 

2. Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018, Bekendtgørelse af lov om 
planlægning  
 

3. BEK nr. 470 af 26/04/2019, Bekendtgørelse om vandindvinding og 
vandforsyning  
 

4. BEK nr. 1070 af 28/10/2019, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn 
med vandforsyningsanlæg  
 

5. BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter  
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6. Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 681 af 02/07/2019, Bekendtgørelse af lov 
om miljøbeskyttelse  

 

5. Kommunens vurdering af sagen 

5.1 Ansøgningen 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en ansøgning om indvindingstilladelse i 
forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet. 
 
Der er søgt om at indvinde 25.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet om året, 
hvilket svarer til op til 20.000 m3 vand/år. 
 
Derudover er der søgt om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i 
forbindelse med råstofindvindingen. 
 
Der er søgt om indvinding af 20.000 m3 vand fra gravesøen til grusvask og 
støvbekæmpelse. 
 

5.2 Kommunens bemærkninger 
 
Planstatus for området 
Området er udlagt til råstofindvinding af Region Syddanmark. Området ligger i 
landzone. 
 
Område med (særlige) drikkevandsinteresser, sårbarhedskortlægning og 
indsatsplan 
Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er 
ikke sårbart over for nitrat. 
 
 
Grundvandsressourcen 
Vandområdeplan 2015-2021 har vurderet, at grundvandet på Fyn har god 
kvantitativ tilstand.  
 
Midtfyns Vandforsyning - Årslev Vandværk er det vandværk, der har boringer 
tættest på området. Der er ca. 3 km fra området til boringerne, der ligger i 
sydvestlig retning. Det vurderes, at grusgravningen under grundvandsspejlet ikke 
vil påvirke indvindingen ved vandværket i Årslev. Grusgravningen under 
grundvandsspejlet er terrænnær og Årslev vandværk indvinder fra kalken, som er 
det tredje nederste grundvandsmagasin. 
 
Der er ingen private vandforsyningsboringer inden for en radius af 300 m fra 
området, hvor der søges om at grave grus. 
 
 
Forureningsarealer 
Der er ingen kortlagte forureningsarealer i området, hvor der søges om at indvinde 
råstoffer. 
 
 
Påvirkning af vandløb, Natura 2000, beskyttede arter og beskyttet natur 
Området ligger indenfor det topografiske opland til Vindinge Å. Vindinge Å er et af 
de vigtigste vandløb på Fyn. Det huser en række sjældne arter af fisk, herunder 
Pigsmerling og Bæklampret, som er optaget på habitatdirektivets bilag II. 
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Herudover er der forekomst af den meget sjældne Almindelig Smerling, som kun 
findes i 3 vandløbssystemer i Danmark. Derudover er det for nyligt konstateret, at 
Vindinge Å, som det eneste vandløb på Fyn, er gydevandløb for laks. 
 

En råstofindvinding under grundvandsspejlet på op til 25.000 m3 svarer til en 

vandindvinding på op til 20.000 m3 årligt. Med en jævn indvinding svarer det til ca. 
0,6 l/s.  
 
Vindinge Å ligger ca. 1,6 km syd for området. Minimumsmedian vandføringen i 
Vindinge Å er ca. 40 l/s. Råstofgravningen modsvarer derfor en vandindvinding 
som påvirker minimumsmedian vandføringen i Vindinge Å ca. 1,5 %.  
  
Vi har vurderet, at det er en acceptabel påvirkning. En påvirkning af vandføringen i 
Vindinge Å med mindre end 10 % af minimumsmedian vandføringen vurderes ikke 
at have væsentlig indvirkning på miljøtilstanden i åen. 
 
Nærmeste habitatområder er ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å” 
der ligger ca. 4,7 km mod nord.  
 
Mange af de tidligere grusgravssøer i området er udpeget som § 3 natur. De vil 
blive påvirket af råstofindvindingen, imens den står på. Efter endt råstofindvinding 
vil vandstanden vende tilbage til udgangspunktet. 
 
Andre beskyttelsesområder 
Vandindvindingen påvirker ikke arkæologiske beskyttelsesområder. 
 
Udtalelser og partshøring 
Udkast til indvindingstilladelse er den 29. januar 2020 sendt i høring hos Jørn 
Nielsen Grus og Sten ApS og berørte parter. 
 
Samlet vurdering 
Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer: 
 

 at en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet på 20.000 m3 pr. år og 
indvinding af vand til grusvask mv. ikke giver en væsentlig påvirkning af 
omkringliggende natur og miljø. 
 

 
På denne baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages ved 
kommunens administration af vandforsyningsloven, vurderer kommunen, at der 
kan gives tilladelse til at indvinde vand på ovennævnte vilkår. 
 

6. Klagevejledning 
 
Jørn Nielsen Grus og Sten ApS eller enhver med individuel væsentlig interesse i 
sagens udfald kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens 
afgørelse efter Vandforsyningslovens §75. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen, du modtager den endelige tilladelse.  
 
I klager via Nævnenes Hus, som I finder her: www.naevneneshus.dk. På forsiden 
er der mulighed for at trykke på ”Start din klage” og derefter finde Miljø- og 
Fødevareklagenævnet længere ned på siden. I logger på med NEM-ID.  
 
Når I klager, skal I betale et gebyr. Virksomheder og organisationer skal betale et 
gebyr på kr. 1.800. I kan betale gebyret med betalingskort, mobile pay eller få en 
regning. 

http://www.naevneneshus.dk/
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I kan finde mere vejledning på denne hjemmeside: https://kpo.naevneneshus.dk 
 
Hvis I ikke kan bruge den digitale klageportal  
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal normalt afvise en klage, der ikke kommer ind 
via Klageportalen.  
 
Hvis I ikke kan bruge ovenstående klageadgang til Nævnenes Hus, kan I sende en 
ansøgning til kommunen.  
 
I ansøgningen skal I forklare, hvorfor I ikke kan bruge klageportalen til Nævnenes 
Hus.  
 
Vi sender ansøgningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse, om de kan imødekomme jeres ansøgning. 
 
Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks 
måneder efter at afgørelsen er meddelt (Vandforsyningsloven §81). 
 
 
Venlig hilsen 
Louise Skov 
Sagsbehandler 
 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
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Bilag 1- område for råstofindvinding 
 

 

 

 

 
 


