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1. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 300.000 m³ sand, grus og 
sten/årligt på matr.nr. 5a, 1d, 4k og 4i Trunderup By, Jordløse, 4g Akkerup By, Haarby 
samt 35b, 109, 33b, 33h, 34b og 35c Haarby By, Haarby. Alle matrikler er beliggende i As-
sens Kommune. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 
stk. 1, og den er betinget af vilkårene på de følgende sider. 
 
 

1.1. Sagens baggrund 

Det ansøgte areal er på 16,5 ha er fordelt på 10 sammenhængende matrikler beliggende 
umiddelbart syd for Odensevej, midt i mellem Haarby og Nørre Broby. Arealet dyrkes i dag 
som konventionelt landbrugsjord. 
Der søges om en årlig indvinding på 300.000 m3 råstoffer årligt. Indvindingen forventes fo-
retaget med gummiged og gravemaskine ned til bunden af forekomsten maximalt til ca. 
kote 30.  
Forekomsten består af fint og mellemkornet sand der er egnet som vejmaterialer og be-
tonsand. 
 
Arealet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til 
Haarby Vandværk. Der er ingen private drikkevandsboringer indenfor en radius af 300 m. 
Hvis der efter nogle års indvinding bliver behov for skyllevand eller at grave under grund-
vandsspejl skal der søges tilladelse hertil. 
 
Til og frakørsel planlægges via Odensevej.  
 
Arealet efterbehandles til ekstensivt landbrug/ natur uden brug af gødning og pesticider og 
eventuelt med sø. Efterbehandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med Assens Kommu-
ne 
 
Det ansøgte areal er udlagt til graveområde i Råstofplan 2012.  
 
 

1.2. Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Peder Nygaard Hansen, Dorthealundsvej 3, 5883 Haarby som ejer af ma-
triklerne. 
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1.3. Før tilladelsen tages i brug 

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at 
rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: 
 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt 
opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder 
er udtømt. 

 Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehand-
lingen af graveområdet, jf. afsnit 4, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal fore-
ligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over 
for Region Syddanmark. 

 Vejadgang skal være etableret jf. overkørselstilladelse bilag 6. 
 

 
 
Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er 
nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 
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2. Vilkår for tilladelse til råstofindvinding 

2.1. Drift 
1. Tilladelsen er gældende indtil 1. januar 2027 hvor tilladelsen udløber. Såfremt ind-

vindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 
 

2. Der må årligt indvindes 300.000 m3 sand, grus og sten. 

3. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg:  
hverdage kl 7.00 - 17.00 
lørdage kl 7.00 - 14.00 
 

b. Udlevering og læsning:   
hverdage kl 6.00 – 17.00 
lørdage kl 7.00 - 14.00 

 
I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de tilladte åbningstider. 
Dette må kun ske med accept af Region Syddanmark.  

 
4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i 

ansøgningen angivne maskiner; 2 læssemaskiner. Afvigelser herfra kan kun ske ef-
ter aftale med Region Syddanmark. 

5. Etableringen af støjvolde, afrømning af overjord mv. sker i en med Region Syd-
danmark nærmere aftalt periode. Naboer informeres om denne etablering mindst 1 
uge forinden. 

6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i 
driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste na-
bobebyggelse: 

Dage Tidsrum Støjniveau 

Mandag – fredag 06.00 – 07.00 40 dB (A) 

Mandag – fredag 07.00 – 17.00 55 dB (A) 

Lørdag 07.00 – 14.00 45 dB (A) 

Andre tidspunkter  Lukket 

 

Det maksimale støjniveau må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 (06.00) til kl. 07.00 ikke 
overstige 55 dB (A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 
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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 rapporte-
res som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udfø-
res af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
 
Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst 
være på 3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).  
 
Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, 
skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. 
 
Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, 
på råstofgravens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det 
påkrævet. 

 

7. Der må ikke opstå støvgener uden for råstofgravens areal. Konstateres støvgener, 

der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til ned-

bringelse af generne. 

 

8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblan-

ding med andre materialer. 

 

9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn, er indvinder forpligtet til at ud-

bedre skaderne, med mindre andet er aftalt med lodseje og godkendt af Region 

Syddanmark. 

 

10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 15 ha. Der skal ske en løbende ef-

terbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. 

Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er 

påbegyndt. 

 

11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med grave-

planen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region 

Syddanmark. 

 

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

indvindingen. 

 

13. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver 

tid gældende grave- og efterbehandlingsplan. 
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2.2. Afstandskrav og jordvolde 

14. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere af-

tale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal 

sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe. 

 

15. Der skal etableres jordvolde for at mindske støjgener fra råstofgraven, jf. graveplan. 

a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller nabo-

skel, uden aftale med myndighed/lodsejer. 

b. Jordvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. 

c. Jordvoldene må ikke fjernes uden accept fra Region Syddanmark. 

 

16. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med 

mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark. Der må ef-

ter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5 

 

17. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel. Der må efter de 3 

meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:2. 

 

18. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må ef-

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

 

19. Graves der stejlere end vilkår 16-18 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedyb-

den, jf. figur 1. 

 

 
Figur 1 - Principskitse for gravning nær skel/vej, hvis der graves stejlere end vilkår 16 – 18. 

 

20. Der må ikke graves nærmere end 20 m og ikke stejlere end 1:3 til de § 3 beskyttede 

naturtyper mose, eng og overdrev, jf. bilag 5.  

3/25 m 

Skel 

G
ra

v
ed

y
b

d
e 

1 x Gravedybde 
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21. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at krav til skrå-

ningsanlæg overholdes. 

 

 

2.3.  Vej og trafik 

22. Indkørsel til råstofgraven må kun ske via Odensevej, jf. overkørselstilladelse bilag 6. 

 

23. Adgangsvejen skal anlægges og vedligeholdes efter aftale med Assens Kommunes 

vejafdeling. 
 

24.  Adgangsvejen skal anlægges maximalt 6 m bred og med hjørneafskæringer/ af-

rundinger. 

 

25. Adgangsvejen skal have fast belægning fra Odensevej og minimum 50 m ind på 

marken. 

 

26. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand ud på 

offentlig vej. 

 

27. Adgangsvejen skal dagligt ved arbejdets ophør rengøres for tabt grus og materiale, 

der er trukket ud på offentlig vej ved kørsel til og fra grusgraven. 

 

28. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæ-

de. 
 

29. Adgangsvejen er udelukkende til brug for grusgraven og skal fjernes umiddelbart ef-

ter ophør af grusgravning og senest i forbindelse med efterbehandling. 

 

 

2.4.  Forureningsforebyggelse 

30. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes 

af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne 

ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 

 

31. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til de gældende regler. 

 

32. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt andre selvkørende 

maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal 
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finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for ser-

vice og reparation. 

 

33. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en 

entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være ind-

rettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 

 

34. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer olie-

dryp. 

 

35. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbe-

vares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så 

der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssy-

stemer. Opsætning af underjordiske olietanke er ikke tilladt. Opsætning af tanke af 

enhver slags skal anmeldes til Assens Kommune. 

 

36. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Assens Kommunes Regulativ for affald. 

 

37. Der må ikke deponeres affald eller andet, der er grusgravningen uvedkommende el-

ler kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes ef-

fektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning. 

 

38. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. 
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2.5.  Efterbehandling 

39. Efterbehandlingen skal ske løbende til natur og ekstensivt landbrug uden brug af 

gødning og pesticider efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle 

ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

40. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det un-

der hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt og være afsluttet senest ved til-

ladelsens udløb. 

 

41. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen, Region Syd-

danmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på 

grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden 

skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 
 

42. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark 

underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens ud-

førelse kan afklares. 
 

43. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etable-

res som en del af efterbehandlingsarbejdet. 

 

44. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i til-

knytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker 

skæmmende i naturen. 
 

45. Arealer der efterbehandles til natur må ikke pålægges muld. Arealerne kan anlæg-
ges med varierende og forholdsvis stejle skråningsflader, dog maksimal hældning 
1:1,5. Der kan enkelte steder efterlades lodrette, rå skræntpartier (geologiske profi-
ler) efter aftale med Region Syddanmark. 

 

46. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehand-

lingsforpligtigelsen omgående. 

 

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

hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gen-

nemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten ud-

nyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 

 
48. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, 

vil de tinglyste vilkår blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 
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3. Generelle bestemmelser 

Følgende gælder i øvrigt efter loven: 
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen over-
trædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den 
er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 
 
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. 

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage 
ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. 

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste 
fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Odense Bys Museer. Indvindingen skal 
standses i det omfang den berører fortidsmindet.   

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

Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er 
forbudt, jf. Jordforureningslovens § 52. 
 
Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre 
måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 
28, stk. 1. 
 
Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. 
december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. 
 
Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter 
sædvanlige naboretlige regler. 
 
Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler ved-
kommende, der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler. 
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4. Sikkerhedsstillelse 

Fyns Sten og Grus skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på 
matr. nr. 5a, 1d og 4i Trunderup By, Jordløse, 4g Akkerup By, Haarby, 35b, 109, 33b, 33h, 
34b og 35c Haarby By, Haarby på kr. 2.000.000, indeks 102,31 (2. kvartal 2016)  
 
Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris pr (åben) hektar, 
(150.000 pr ha landbrug, 125.000 pr ha natur og 100.000 pr. ha sø). Der er desuden afsat 
et beløb til oprydning og flytning af jorddepoter. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i 
brug. 
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 15 ha 
og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændrin-
ger i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks regule-
ringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter 3. kvartal 2016’s indeks 
for jordarbejde mv 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og 
godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da kan frigives. 
 
 
 

5. Tinglysning 

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 efter-
behandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. 
Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 5 med Region Syddanmark som på-
taleberettiget. 
 
Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender 
Regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr. 
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6. Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, 
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. Til-
synsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, la-
de de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 
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7. Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt. Råstofindvinding fra åbne 
brud, er opført i VVM bekendtgørelsens bilag 2. Det betyder, at det skal vurderes om ind-
vindingen kan have væsentlig indflydelse på miljøet.  
Region Syddanmark har udarbejdet denne vurdering af det ansøgte, en såkaldt VVM-
screening. VVM -screeningen skal tilvejebringe viden til at afgøre, om et givent anlæg er 
VVM – pligtigt.  
 
Region Syddanmark har vurderet at den ansøgte råstofindvinding ikke giver anledning til 
væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen, deraf følger, at en tilladelse til det ansøgte ikke 
kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
 
Der er i tilladelsen til råstofindvinding stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpå-
virkninger, som råstofindvindingen medfører. 
 
 
Lovgrundlaget 
Afgørelsen om VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1 
 
Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste 
kriterier, bl.a. 
 

 projektets dimensioner, 

 den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, 

 påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), 

 påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet og, 

 projektets kumulative effekter. 
 
 
Projektets dimensioner 
Der er ansøgt om at indvinde råstoffer på 16,5 ha og der forventes en årlig indvinding på 
op til 300.000 m3 sand, grus og sten.  
 
 
Den miljømæssige sårbarhed 
Arealet er beliggende i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser), umiddelbart 
udenfor NFI (nitratfølsomt indvindingsområde) i indvindingsopland til Haarby vandværk 
(3,3 km øst for vandværket). Der er ingen private drikkevandsboringer indenfor en radius 
af 200 meter. Terrænet er i kote 35-60 DNN, Grundvandsspejlet findes omkring kote 27, 
og strømningsretningen i det primære grundvandsmagasin vurderes til at være mod nord 
vest.  
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Der er ikke søgt om indvinding under grundvandsspejl, da de tilgængelige data antyder at 
forekomstens bund er nogenlunde sammenfaldende med grundvandsspejlet. Hvis der vi-
ser sig et behov for at indvinde under grundvandsspejl skal der søges herom. 
Der stilles vilkår til driften af grusgraven med henblik på at beskytte grundvandsinteresser-
ne, bla krav om bom for adgangsvej udenfor åbningstid for at minimere risikoen for dump-
ning af affald, krav til administration af brændstof m. m. 
 
Projektet er vurderet i forhold til arter på Habitatdirektivets bilag IV. Hverken regionen eller 
Assens Kommune har registreringer af bilag IV arter på det ansøgte areal. Området er et 
typisk landbrugslandskab med lidt skov/plantage/overdrev af nyere dato, uden særlig na-
turværdi og uden egnede biotoper for bilag IV arter. Arealet er besigtiget den 29. august, jf. 
side 18. Her vurderedes det ligeledes uegnet som ynglested for padder, firben eller fla-
germus. 
Det er på den baggrund Regionens vurdering at projektet ikke medfører negativ påvirkning 
af bilag IV-arter.  
 
Der er ingen registreringer af fredede fortidsminder eller diger på det ansøgte areal. Der er 
diger langs med arealet og Assens Kommune har vurderet at det vil være muligt at di-
spensere for dige gennembrud, hvis der skulle være behov herfor. Hvilket kræver en sær-
skilt ansøgning. 
 
Der findes flere § 3 beskyttede naturområder i området. På ansøgt areal ligger to over-
drev. Overdrevene hindrer udnyttelsen af råstofferne og indvinder har ansøgt om dispen-
sation til fjernelse af disse. Assens Kommune har meddelt dispensation, imod udlægning 
af samme naturtype i dobbelt areal. 
Umiddelbart op til og lidt ind over arealet ligger en mose længst mod øst, en eng mod syd-
vest og endnu et overdrev mod nord. Til disse § 3 beskyttede naturtyper stilles vilkår om 
graveafstand og skråningsanlæg der sikrer at der ikke sker skade på naturtyperne.  
 
Tre km øst for arealet ligger Natura 2000 området ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å 
og Lindved Å”. Regionen vurderer at afstanden er så stor at området ikke bliver påvirket af 
projektet. 
 
 
Påvirkningens omfang 
Trafikken til og fra arealet skal ske via Odensevej. Afsætningsmuligheder vil være af-
hængige af råstofkvalitet samt udbud og efterspørgsel. Der søges om op til 300.000 m3 år-
ligt hvilket vil medføre en gennemsnitlig øgning af trafikbelastningen på ca. 75 lastbi-
ler/dag. 
 
I tilladelsen stilles vilkår for driften, hvis formål er at minimere eller fjerne gener ved råstof-
gravningen. Støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder. Støjkrav i driftstiden over-
holdes bla. ved at fore transportører mm med gummibelægninger. Der vil blive etableret 
støjvolde på de sider, af nærmeste nabos ejendomme, der vender mod råstofgraven. 
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Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 
Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og rå-
stofferne kan derfor ikke indvindes igen. Arealet og det omkringliggende landskab er kate-
goriseret som storbakket landskab. Det dyrkes i dag som konventionelt landbrug. Efter 
endt indvinding vil arealet blive reetableret til natur, uden brug af gødning og pesticider. 
Det tilstræbes at landskabet efterfølgende tilpasses det eksisterende således at graveom-
rådet ikke kommer til at udgøre et ”ar” i landskabet. 
 
 
Kumulative effekter 
Arealet udgør ca. halvdelen af det 32 ha store område kaldet Trunderup udlagt til grave-
område i Råstofplan 2012.  
Hvis grusgraven udnytter sin tilladelse maksimalt og indvinder 300.000 m3 årligt vil det re-
sultere i en trafikbelastning på gennemsnitligt 75 lastbiler dagligt.  
Knap 1 km vest for det ansøgte areal ligger Skallebjerg råstofgrav med tilladelse til at ind-
vinde 200.000 m3 årligt (siden 2003). Skallebjerg råstofgravs trafikbelastning udgør ca. 50 
lastbiler gennemsnitligt pr dag ved maksimal udnyttelse. Odensevej har en døgntrafik på 
3000 motorkøretøjer og vurderes af Assens Kommune som en vej, der er moderat belastet 
i forhold til sammenlignelige veje i kommunen.  
Der stilles vilkår i tilladelsen der tager højde for den øgede belastning af tung trafik på 
Odensevej. 
 
Efter endt råstofindvinding bliver arealet efterbehandlet til naturformål og ekstensivt land-
brug uden brug af gødning og pesticider, hvilket indebærer en væsentlig forbedring for 
plante- og dyrelivet samt grundvandsbeskyttelse i forhold til den nuværende situation hvor 
arealerne dyrkes som konventionelt landbrug.. 
 
Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt 
de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuel-
le tilfælde. 
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Konfliktanalyse med bufferzone på 300 m 

 

  
  

Figur 2. Konfliktanalyse 
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8. Grundlag for tilladelsen 

8.1  Ansøgning  
Region Syddanmark modtog ansøgningen fra Fyns Sten og Grus den 24. april 2016. Re-
gionen ønsker ansøgningen fuldt belyst inden det besluttes om der kan gives tilladelse. 
Derfor har ansøgningsmaterialet været i 6 ugers (stjerne) høring hos følgende parter: 
 

Lodsejer Peder Nygaard Hansen 
 

dorthealundlandbrug@gmail.com 

Assens Kommune  
Rikke Kirk Andersen 

rikan@assens.dk 

Odense Bys Museer  museum@odense.dk 

Hårby Vandværk  
v/Thorvald Mathiesen 

mail@haarbyvand.dk 

Nabo Jørgen og Lene Nielsen Rosenvænget 1, 5672 Broby 

Nabo Poul og Margit Aagaard Odensevej 24, 5683 Haarby 

Nabo Kaj Dalgaard Madsen Karendalsvej 7, 5683 Haarby 

Nabo Kaj Lindegaard Bobjergvej 2, 5672 Broby 

Nabo Vivi Rasmussen Odensevej 20, 5683 Haarby 

 
 
Fra Assens Kommune har regionen modtaget bemærkninger fra grundvandsafdelingen, 
natur-, plan- og vejafdelingen, jf. bilag 4. 

Assens Kommune har meddelt:  

 § 3-dispensation til nedlæggelse af 2 områder med overdrev mod udlæggelse af er-
statningsnatur, samt afslag på at nedlægge mose, jf. bilag 5 og 5a. 

 Overkørselstilladelse til Odensevej, jf. bilag 6. 

 
 
Fra Odense Bys Museer har regionen modtaget en arkivalsk undersøgelse, jf. bilag 7. 

Odense Bys Museer gør opmærksom på at der er beskyttede diger og at gennemkørsel 
kræver en dispensation. I det tilfælde at Fyns Sten og Grus får behov for at etablere dige-
gennembrud skal der ansøges herom ved Assens Kommune. 

 
Regionen har ikke modtaget bemærkninger fra Hårby Vandværk eller naboer. 
 
Region Syddanmark har ikke undersøgt, om der findes forsyningsledninger i området. Det 
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påhviler indvinder, at indhente de fornødne ledningsoplysninger i LER, og samtidig kontak-
te ledningsejerne. 

8.2  Besigtigelse  
Den 29. august 2016 var Region Syddanmark på besigtigelse af det ansøgte areal sam-
men med  

 Assens kommune sagsbehandler fra Vej og Byg Kim Walsted Knudsen og fra Natur 
og Miljø Jimmy Rahbek Christensen 

 Indvinder Fyns Sten og Grus v/Anders Jensen med Niras rådgiver Charlotte Greve  

 Lodsejer Peder Nygaard Hansen  
 

Vejadgangen til det kommende graveområde blev diskuteret. Vejmyndigheden vurderede, 
at det bedste udsyn vil være fra toppen af bakken, og den bedste placering for en overkør-
sel vil være vest for adgangsvejen til ejendommen beliggende Odensevej 20. 
 
Landskabet udgøres af store bløde bakker. Der er flere § 3 beskyttede naturområder 
på det ansøgte areal. Ved besigtigelsen blev to overdrev midt på arealet besigtiget. 
Overdrevene vil beslaglægge en stor del af ressourcen, hvis de skal bevares. Hvis 
der gives en dispensation til at nedlægge de to overdrev, vil der blive krævet udlæg-
ning af erstatningsnatur i op til dobbelt arealforhold.   
Der findes også tilstødende områder med § 3 beskyttet natur bla mose der strækker 
sig ind over arealet. Kommunen stiller sig tvivlende til, om der kan meddeles dispen-
sation til nedlæggelse af mose, hvis indvinder vælger at søge herom. I en tilladelse til 
indvinding af råstoffer, vil der blive stillet vilkår om graveafstand til de beskyttede na-
turtyper, for at sikre at de bevares.  
Der er ingen beskyttede diger på det ansøgte areal. Arealet afgrænses dog flere ste-
der af diger, der skal tages hensyn til.  
Assens Kommune vil se på, om der kan meddeles dispensation til nedlæggelse af de 
to overdrev, gravning under mose samt dispensation til gennembrydning af dige. 
Umiddelbart vurderes arealet ikke at være ynglested for bilag IV arter. 
Der planlægges ikke gravning under grundvandsspejl. Hvis der viser sig behov når 
indvindingen er i gang, må der søges tilladelse hertil.  
 
Der ligger to ejendomme op til graveområdet der potentielt kan blive generet af rå-
stofindvinding. Der er ingen planer om at opstille en stenknuser permanent, (som stø-
jer og støver), men at knuse i korte perioder af dages varighed, hvis der skulle opstå 
behov for stenknusning. Der vil blive stillet vilkår om støjreducerende foranstaltninger, 
bla med gummibeklædning af maskinel samt bygning af støj (muld)volde. Indvinder 
planlægger at starte gravningen på de sydligste matrikler hvor der ikke er ejendomme 
op til.  
 
Det planlægges at efterbehandle til natur eller ekstensivt landbrug uden brug af gød-
ning eller pesticider efter endt gravning. 
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8.3. Partshøringer 
Region Syddanmark har foretaget partshøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1. 
Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst 
grundlag. Høringen forløb i perioden fra den 22. december 2016 til den 26. januar 2017 og 
der er indkommet følgende høringssvar: 
 
 
Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 

Assens Kom-
mune 

Assens Kommune gør opmærksom på 

at de, den 5. december 2016 har med-

delt Tillægsafgørelse til § 3-

dispensation meddelt den 13. oktober 

2016.  

Tillægget er medtaget som bilag 5a 

 Overskriften for bilag 5 under pkt. 10 

på s. 21 skal herefter ændres, således 

at der kun står: 5. § 3-disepnsation 

 

Overskriften på bilag 5 er ændret. 
 

 Odense Bys Museer gør i bilag 7 op-

mærksom på, at der er beskyttede di-

ger, og at gennemkørsel kræver di-

spensation. Det er Assens Kommunes 

umiddelbare vurdering, at der kan kø-

res uden om digerne af eksisterende 

vejforløb – jf. dige registreringen på 

Danmarks Miljøportal. I det tilfælde at 

digegennembrud ønskes, så skal dette 

ansøges hos Assens Kommune, Miljø 

og Natur.  
 

Bemærkningen er desuden tilføjet s 17 i 
tilladelsen under Odense Bys Museers 
stjernehøringssvar. 
 
 

 I stjernehøringssvar fra Assens Kom-

mune står, at der ikke ligger drikke-

vandsindvindinger tættere end 300 m 

fra råstofgraven. Kommunen er siden 

stjernehøringen blevet opmærksom på 

at ejendommen på Odensevej 24, 5683 

Haarby har egen drikkevandsbrønd. 

Kommunen kender ikke den præcise 

placering af brønden, men vurderer at 

brønden ligger mindst 150 m fra rå-

stofindvindingen. Da der ikke skal 

indvindes råstoffer under grundvands-

Regionen har efterfølgende vurderet af-
standen til brønden på ejendommen 
Odensevej 24 til ca. 200m, og ændret 
udtalelsen under vurdering af VVM pligt 
side 13 til, at der ikke findes private drik-
kevandsforsyninger indenfor en afstand 
af 200 m fra graveområdet. 
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spejl, vil gravingen ikke påvirke vand-

spejlet i brønden. 

 

Naboer 
Vivi og Johs. 
Rasmussen, 
Odensevej 20 

Gør opmærksom på at de ønsker en 

støj/muldvold fra Odensevej og til de-

res ejendom, altså langs deres tilkør-

selsvej, men at de helst er fri for vold 

langs med/rundt om selve ejendom-

men 

Indvinder har afholdt møde med Vivi og 
Johs Rasmussen den 20. januar 2017 
hvor volden blev drøftet. 
Da volden hovedsageligt skal placeres 
for at beskytte naboer mod støj og støv 
giver det kun mening at placere volde i 
samråd med de naboer volden skal be-
skytte. Indvinder forventer at være i lø-
bende dialog med naboen omkring pla-
cering af volde. 

 Gør opmærksom på vigtigheden af at 

nummerskiltet der er placeret på 

Odensevej kan ses af taxi, da fruen i 

huset afhentes til dialyse 3 gange 

ugentlig  

Indvinder skal være opmærksom på at 
skiltet der angiver ejendommens num-
mer er synligt for forbipasserende biler. 

 
 
Høring af Assens Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 
Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Assens Kommune om-
kring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden fra den 22. december 2016 til 
den 26. januar 2017 i medfør af Råstoflovens § 10a. Alle kommunens høringssvar er be-
handlet i ovenstående tabel.  
 
 
 

9. Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige 
spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten 
for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel inte-
resse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisatio-
ner, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages 
via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 
på www.virk.dk eller www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller www.borger.dk, som 
man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 6. 
marts 2017 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 ske inden 6 måneder fra mod-
tagelsen af dette brev. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, 
miljoe-raastoffer@rsyd.dk. Gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. 
 
Meddelelse om tilladelse er sendt til parter, jf. side 17, nedenstående styrelser og forenin-
ger samt offentliggjort på regionens hjemmeside. 
 
Skat  myndighed@skat.dk 

Arbejdstilsynet at@at.dk  

Miljøstyrelsen  mst@mst.dk  

Kulturarvsstyrelsen post@kulturstyrelsen.dk 

Natur og erhvervsstyrelsen tidl. Jordbrugs-
kommissionen 

mail@naturerhverv.dk  

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø nst@nst.dk  

Sundhedsstyrelsen, embedslægerne  

Danmarks Naturfredningsforening DN@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening Assens assens@dn.dk 

Dansk Botanisk Forening dbotf@mail.tele.dk  
Dansk botanisk forening Fynkreds toni.reese@get2net.dk 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

DOF Lokalafd. Fyn Henrik Hansen henkh@odense.dk 

Friluftsrådet, Skandiagade 13, 2450 Kbh. SV fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet Lokalafdeling Kreds Sydfyn sydfyn@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

  

 
Med venlig hilsen 

 

 
  Gitte Gro 

Geolog 

mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
mailto:DN@dn.dk
mailto:toni.reese@get2net.dk
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10. Bilag 

 
1. Oversigtskort 
2. Graveplan 
3. Efterbehandlingsplan 
4. Stjernehøringssvar Assens Kommune 
5. § 3 dispensation  
5a Tillæg til § 3 dispensation 
6. Overkørselstilladelse  
7. Stjernehøringssvar Odense Bys Museer 
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Bemærkninger til ansøgning om råstofindvinding 

Vand: Området ligger i indvindingsoplandet til Haarby vandværk. Haarby vandværk er et pri-
mært vandværk i Assens Kommune s vandforsyningsplan. Et primært vandværk skal have ka-
pacitet til at forsyne et andet vandværk. Det er derfor vigtigt at beskytte grundvandet i området. 
 
Vi har ingen viden om private drikkevandsboringer i en omkreds af 300 m fra arealet. Nærme-
ste private brønd ligger på Karendalsvej 7, der ligger ca. 500 m vest for ansøgte areal. Ifølge 
vores oplysninger er der ingen indvinding fra brønden. 
 
En mindre del af området i den sydlige del er udpeget til nitratfølsomindvindingsområde, og er 
dermed sårbart og en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. 
Området, hvor der ønskes indvinding består af smeltevandssand. Arealanvendelsen er hovedsa-
gelig landbrugs drift i dag. 
 
Det er uvist om der skal graves råstoffer under grundvandsspejl (vådgravning), da regionen 
vurderer at råstofressourcen stopper omkring grundvandsspejlet (omkring kote 27). Terrænet 
ligger i kote 35-60 m (DNN). En boring i området (DGU nr. 154.1053 med terrænkote 59) viser 
sand og grund til 30 meter under terræn. Det sekundære magasin er således frit. Grundvands-
strømningen er mod nordvest. 
 
Generelt vurderes det1, at vådgravning ikke fjerner vand men råstof fra grundvandsmagasinet. 
Den fjernede mængde råstof erstattes i råstofgraven af en tilsvarende mængde indstrømmende 
grundvand. Der er altså tale om en om rokering af vandmængderne under gravning. Set ud fra 
et overordnet vandbalancesynspunkt er der ikke sket nogen ændring i områdets vandbalance.  
 
Der kan dog være lokale påvirkninger ved vådgravning. Ved vådgravning vil der lokalt ske en 
sænkning af grundvandsspejlet idet der graves. Ved pauser i gravningen vil denne sænkning 
dog mindskes betydeligt. Forskelle i gradienten på grundvandsspejlet samt naturlige fluktuati-
oner i grundvandsstanden eller trykniveauet kan også påvirke lokale forhold.  
 
For at undgå de lokale påvirkninger bør det om muligt undgås at grave under grundvandsspejl. 
Skal der graves under grundvandsspejl bør gravesøen etableres langsomt og gerne med længere 
pauser. Herudover bør søen etableres således at søens længdeakse er parallel med potentiale-
linjer. Ved reetablering af området kan der graves flere mindre søer fremfår en stor sø.  
 

                                                        
1
 MST (2000): Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejl. Miljøprojekt nr. 526, Miljøsty-

relsen 2000.  
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Ved gravning under grundvandsspejl forøges sårbarheden i forhold til nitrat og pesticider, idet 
dæklag og umættet zone fjernes. Derfor skal der stilles vilkår om at området efterbehandles til 
natur eller friluftsformål uden brug af gødning og pesticider. Herudover skal tilløb af overflade-
vand og drænvand hindres. 
 
Haarby vandværk indvinder i et dybt magasin (KS3). Der er en nedadrettet gradient mellem 
KS2 og KS3 i området (ikke artetiske forhold). Den akkumulerede lertykkelse over KS3 er ifølge 
statens kortlægning 30-40 m. Vi vurderer derfor, at der ikke er væsentlig risiko for at kortslutte 
grundvandsmagasinerne. 
 
Hvis der er brug for etablering af boring til indvinding af vand til skyllevand, skal der ansøges 
herom hos Assens Kommune.  
 
Natur: Indenfor ansøgte råstofindvindingsområde er der flere adskilte områder med registre-
rede beskyttede naturtyper (§ 3-områder) – alle C-målsat jf. gældende naturkvalitetsplan. Her-
udover er der yderligere tilstødende § 3-områder til ansøgte råstofindvindingsområde.  
 
De 2 beskyttede områder beliggende længst mod vest er registreret som beskyttet overdrev – 
matrikel nr. 35b Haarby By, Haarby og 5a, Trunderup By, Jordløse. Assens Kommune har regi-
streret normalt forekommende overdrevsvegetation på overdrevene og ikke særligt sjældne, 
truede eller sårbare arter. På overdrevene er der således bl.a. registreret Blåhat, Græsbladet 
Fladstjerne, Hvid-Snerre, Kantet Perikon, Liden Klokke, Håret-Høgeurt, Stor Knopurt, Hare-
Kløver, Rød Svingel, Vild Kørvel, Rødknæ, Tveskægget Ærenpris og Vellugtende Gulaks.  
 
Det Miljø og Naturs umiddelbare vurdering, at der kan meddeles dispensation til fjernelse af de 
2 overdrev, mod at der etableres erstatningsbiotoper i minimum dobbelt arealforhold og i 
umiddelbar nærhed, da hensynet til udnyttelsen af råstofressourcen vægtes højt og idet de be-
skyttede overdrev er beliggende centralt i indvindingsområdet, hvor de i væsentlig grad hindrer 
udnyttelsen af råstofressourcen, hvis de ikke fjernes.  
 
Mod øst i ansøgte råstofindvindingsområde (matrikel nr. 33i, Haarby By, Haarby og matrikler-
ne 5a og 1d, Trunderup By, Jordløse) er der et mosekompleks, som også er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. Der bør holdes en afstand til naturtypen på 30 m for at sikre denne mod 
tilstandsændring. Det er Miljø og Naturs vurdering, at naturtypen ikke kan fjernes, da den kun i 
mindre omfang hindrer indvinding af råstofressourcen, og idet fjernelse af naturtypen i Assens 
Kommune vil medføre yderligere tilstandsændringer af tilstødende beskyttede naturtyper i 
Faaborg-Midtfyn Kommune.  
 
Mod syd, men udenfor ansøgte råstofindvindingsområde (matrikel nr. 4k, Trunderup By, Jord-
løse), er der en beskyttet eng, som også er omfattet naturbeskyttelseslovens § 3.  Til denne na-
turtype bør der holdes en afstand på min. 20 m og en etableres et skråningsanlæg på 1:3 for 
ikke at indvindingen skal medføre tilstandsændring af naturtypen (nedskred).  
 
Mod nordøst umiddelbart uden for råstofindvindingsområdet (matrikel nr. 33f, Haarby By, 
Haarby) ligger der et overdrev, som også er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Til over-
drevet bør der også holdes afstand på min. 20 m og en etableres et skråningsanlæg på 1:3 for 
ikke at tilstandsændre overdrevet (nedskred).  
 
Der er yderligere enkelte beskyttede diger som afgrænser ansøgte råstofindvindingsområde. 
Digerne må ikke tilstandsændres. Dog kan der normalt meddeles dispensation til digegennem-
brud til sikring af hensigtsmæssig færdsel med maskiner i området i forbindelse med drift.  
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Plan: Området ligger i karakterområde 9 Jordløse Bakker og delvist indenfor udpegningen 
”Særlige udsigtsmuligheder” og ”Særligt sårbare udsigter”. Området er et storbakket landskab, 
der er sårbart overfor store anlæg, herunder skov og byggeri. Det er altid ensbetydende med sår 
i landskabet, når der graves efter råstoffer, men områderne er alene omfattet af en beskyttelse i 
forhold til udsigterne. Dette betyder, at der i området ikke bør etableres anlæg eller tilføres 
landskabselementer, der lukker af for udsigt. Dette er ikke tilfældet med råstofindvinding.  
 
Alt afhængig af gravedybde kunne det ved en efterbehandling være værdifuldt at få genetableret 
den beplantning, der er i området i dag. Dette bør overvejes ved nærmere drøftelse af en efter-
behandlingsplan. Vi vil meget gerne være med i dialogen om efterbehandlingsplan, og vi delta-
ger gerne i besigtigelse af området. 
 
Vej: Assens Kommune har besigtiget placering af den ønskede adgang til kommende grusgrav 
til Odensevej.  
 
I henhold til fremsendte kortbilag ønskes adgangen umiddelbart nordøst for krydset Odense-
vej/Skallebjergvej, som har en årsdøgntrafik på 3000 motorkøretøjer og således er moderat 
belastet i forhold til sammenlignelige veje i øvrigt i kommunen.  
 
Den foreslåede adgang til grusgraven kan opnå vejreglernes krav om mødesigt mod sydvest, så 
den opfylder kravet med 240 meter mødesigt ved 80 km/t. Derimod er kravet om mødesigt ikke 
opfyldt nordøst, hvor mødesigten er 180 meter på grund af bakketop.  
 
Den begrænsede oversigt betyder, at der bør etableres trafikregulerende foranstaltninger i form 
af kanalisering og venstresvingsbane til grusgraven – evt. suppleret med en hastighedsnedsæt-
telse til 60-70 km/t hastighedsbegrænsning.  
 
Vestresvingsbanen skal sikre, at der ikke sker bagendekollisioner, når transporter til grusgraven 
kommer fra nordøst og nedsætter hastigheden for at svinge til venstre via ny adgang, da møde-
sigten som beskrevet er begrænset.  
 
Krydset Odensevej/Skallebjergvej skal ligeledes indtænkes i et kanaliseringsanlæg ved den 
kommende adgang til grusgraven, da Skallebjergvej bl.a. har en shunt for køretøjer, der kom-
mer fra nordøst, samt fordi krydset ligger i en vejkurve. 
  
Derudover er der almindelige krav ved ny vejtilslutning, som omfatter forstærkning af asfalten i 
vejtilslutningen, samt krav om fast belægning minimum 50 meter ind i graveområdet fra vejtil-
slutningen.  
 
Det samlede vejprojekt skal godkendes af kommunen samt ved politiet efter Færdselslovens § 
100. 
 
De ovenstående bemærkninger om vejforholdene er også sendt til ansøger med henblik på at 
ansøgningen bliver mere detaljeret.  
 
Videre forløb: 
Helt overordnet vil vi meget gerne være med i dialogen om efterbehandlingsplan, og vi deltager 
gerne i besigtigelse af området. 
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Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på telefonnr. 64746859 eller ri-
kan@assens.dk.  

Venlig hilsen 

Rikke Kirk Andersen 
Geolog 
 

mailto:rikan@assens.dk
mailto:rikan@assens.dk
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§ 3-dispensation til nedlæggelse af 2 § 3-områder i forbindelse med råstofindvin-
ding (mod udlæggelse af erstatningsnatur) og afslag på ansøgt § 3-dispensation til 
gravning under § 3-beskyttede moser 

Du har ansøgt Assens Kommune, Miljø og Natur om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
3 til at nedlægge 2 beskyttede overdrev på din ejendom. Ansøgt § 3-dispensation sker på bag-
grund af et ønske om at udnytte råstofressourcen i området, der er kortlagt som råstofgraveom-
råde jf. gældende Råstofplan 2012. Der planlægges ikke gravning under grundvandsspejl.  
 
Der er yderligere ansøgt om at indvinde tæt på eller indenfor § 3-beskyttede moser beliggende 
østligt i graveområdet. Assens Kommune, Miljø og Natur har tidligere oplyst, at der ikke er 
grundlag for at meddele dispensation til at fjerne moserne, da dette vil kunne medføre yderlige-
re tilstandsændring i tilstødende beskyttede naturtyper. Det er endvidere oplyst, at der bør hol-
des en afstand til moserne på minimum 20 m for at sikre dem mod tilstandsændringer.  
 
Redegørelse og vurdering 
I forbindelse med ansøgt råstofindvinding er det nødvendigt at gennemgrave og dermed fjerne 
2 overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på matriklerne nr. 35b, Haarby By, Haarby 
og 1d & 5a, Trunderup By, Jordløse. Overdrevene ligger centralt placeret i graveområdet, og en 
udnyttelse af råstofressourcen er yderst vanskelig, hvis de beskyttede overdrev ikke fjernes. De 
registrerede overdrev er på hhv. 1,35 og 0,77 ha. 
 
Overdrevene er besigtiget af Assens Kommune d. 22. juni 2011 og 29. august 2016. Under besig-
tigelserne er der bl.a. registreret Blåhat, Græsbladet Fladstjerne, Hvid-Snerre, Kantet Perikon, 
Liden-Klokke, Håret Høgeurt, Stor-Knopurt, Hare-Kløver, Rød-Svingel, Vild-Kørvel, Tveskæg-
get-Ærenpris, Timian sp. og Vellugtende Gulaks. Det er kommunens vurdering, at der er tale 
om to fine overdrev, der dog ikke rummer særligt sjældne, sårbare, truede eller fredede arter. 
Overdrevene er begge C-målsat jf. gældende naturkvalitetsplan.  
 
Iflg. Assens Kommuneplan, retningslinje nr. 6.5.1 må ændringer i tilstanden af beskyttede om-
råder normalt ikke finde sted. Ændringer kan dog ske såfremt væsentlige samfundshensyn taler 
herfor, og forudsat at ændringen ikke medfører nogen eller alene en ubetydelig forringelse af de 
aktuelle naturmæssige værdier, eller mulighederne for at realisere de i kommuneplanen inde-
holdte naturkvalitetsmål.  
 
Det er samtidig jf. Råstofloven et formål, at sikre udnyttelsen af råstofferne som led i en bære-
dygtig udvikling, hvor der skal ske en samlet vurdering og interesseafvejning af de samfunds-
mæssige hensyn. Af Råstofplan 2016, som har været i offentlig høring, fremgår yderligere, at 
den fremtidige råstofindvinding skal understøtte en økonomisk og miljømæssig bæredygtig 

Fyns Sten og Grus ApS  
Øde Hastrupvej 48  
4000  Roskilde   
E-mail: aj@jjstenoggrus.dk  

13. oktober 2016 
Sags id: 16/20680 

sah6yn
Maskinskrevet tekst
BILAG 5.  § 3 DISPENSATION

sah6yn
Maskinskrevet tekst

sah6yn
Maskinskrevet tekst

sah6yn
Maskinskrevet tekst

sah6yn
Maskinskrevet tekst

sah6yn
Maskinskrevet tekst

sah6yn
Maskinskrevet tekst



 

 

Miljø og Natur 

Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens 
Kontaktperson: Kim Walsted Knudsen - dir. tlf.: 6474 7226 Side 2 af 7

udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til natur, 
landskaber, klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der bor, hvor råstof-
ferne udvindes.  
 
Det er Assens Kommune, Miljø og Naturs vurdering, at der kan meddeles dispensation til at 
nedlægge de 2 § 3-beskyttede overdrev på vilkår om, at der udlægges erstatningsbiotoper i dob-
belt arealforhold og i nærområdet. Denne vurdering sker på grundlag af overdrevenes lave mål-
sætning, at de ikke rummer særligt truede, sjældne, sårbare eller fredede arter, og at råstofres-
sourcen kun i meget ringe omfang kan udnyttes, hvis overdrevene ikke fjernes. Det er samtidig 
en væsentlig præmis for afgørelsen, at graveområdet efterbehandles til natur eller ekstensivt 
landbrug uden brug af gødning og pesticider efter endt gravning (jf. Råstofplan, 2012). På den 
måde bidrager både erstatningsnatur-arealer og graveområdet (efter endt gravning) til et større 
naturområde efterfølgende.  
 
Det bemærkes endvidere, at råstofressourcen prioriteres højt. Af gældende Råstofplan 2012, 
retningslinje 4.3.1. fremgår det således, at indenfor råstofplanens graveområder har råstof-
indvinding førsteprioritet. Det betyder at en ansøgning ikke kan afvises under henvisning til 
andre generelle interesser, såsom landbrugsjordens dyrkningsværdi, generelle natur- og 
landskabsinteresser, generelle hensyn til grundvand eller hensyn til fremtidig byudvikling. 
 
Ovenstående er samtidig udtryk for en afbalanceret vurdering, hvor der dels tages hensyn til 
udnyttelse af råstofressourcen dels hensyn til naturbeskyttelsen. Det er således af hensyn til 
naturbeskyttelsen, at de beskyttede moser i den østlige del af graveområdet ikke kan fjernes, da 
de med deres placering ikke er afgørende for udnyttelse af råstofressourcen i området. Det er 
således kun overdrevene, som kan fjernes, idet de i væsentligt omfang hindrer udnyttelsen af 
råstofressourcen i området, og idet de vurderes at rumme en begrænset biologisk værdi.  
 
Assens Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området.  
 
Afgørelse  
Assens Kommune, Miljø og Natur meddeler hermed dispensation fra § 3 jf. § 65 i naturbeskyt-
telsesloven1 til at fjerne 2 beskyttede overdrev på matriklerne nr. 35b, Haarby By, Haarby og 5a, 
Trunderup By, Jordløse med henblik på udnyttelse af råstofressourcen i området. Afgørelsen 
meddeles på vilkår om,  
 

• At der etableres erstatningsnatur i dobbelt arealforhold i forhold til de overdrev, som 
fjernes – dvs. erstatningsnatur udgør minimum 42.440 m²,  

• At udlagt erstatningsnatur udlægges som angivet på nedenstående luftfoto på matrik-
lerne nr. 3e & 7a, Trunderup By, Jordløse,  

• At udlagt erstatningsnatur tinglyses som permanent natur uden fremtidig jordbearbejd-
ning, sprøjtning og gødskning, 

• At der tages et årligt slet på udlagt erstatningsnatur (dog med undtagelse af for stejle 
partier) de første fem år efter tinglysning eller at arealerne afgræsses,   

• At tinglysning er gennemført inden råstofindvinding under nuværende overdrev påbe-
gyndes,  

• At skoven indenfor udlagt erstatningsnatur på matrikel nr. 7a, Trunderup By Jordløse 
afdrives og biomassen bortfjernes (stødene skal stubfræses eller trækkes op),  

• At der ikke etableres bygninger eller andre kunstige installationer på arealer, der udlæg-
ges som erstatningsnatur,  

                                                        
1 Lov nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyttelse.  
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• Den sidste høst af afgrøder på de arealer, der udlægges som erstatningsnatur, kan tages i 
samme kalenderår, som råstofindvindingen under nuværende beskyttede overdrev på-
begyndes.  

 
Assens Kommune, Miljø og Natur meddeler samtidig afslag på ansøgt dispensation jf. naturbe-
skyttelseslovens § 3 til at indvinde råstoffer under beskyttede moser på matrikel nr. 1d, 1h, 5a 
og 7k, Trunderup By, Jordløse. Det er samtidig Assens Kommune, Miljø og Naturs afgørelse jf. 
naturbeskyttelseslovens § 3, at der ikke kan graves nærmere end 20 m fra moserne, idet nær-
mere end 20 m vurderes, at kunne medføre tilstandsændring af de beskyttede moser. Der må 
ikke graves stejlere end i forholdet 1:3 mod de beskyttede naturtyper (for at sikre mod ned-
skred). Afslaget og krav om 20 m zone begrundes med, at de beskyttede moser udgør en væ-
sentlig del af et større sammenhængende naturområde, der ligger med en mosaik af skov, mo-
ser og overdrev, og at dette område vil blive tilstandspåvirkes ved gravning nærmere end 20 m 
fra de beskyttede moser. Området rummer samlet set en fin variation mellem lysåbne arealer og 
skov samt fugtige og tørre arealer og dermed stor biologisk værdi.   
 
Det er samtidig jf. naturbeskyttelseslovens § 3, Assens Kommune, Miljø og Naturs afgørelse, at 
der skal holdes min. 20 m afstand til beskyttet eng på matrikel nr. 4k, Trunderup By, Jordløse 
(uden for graveområdet) og beskyttet overdrev på matrikel nr. 33f, Haarby By, Haarby, og at 
der ikke må graves stejlere mod de beskyttede naturtyper end i forholdet 1:3 (for at sikre mod 
nedskred). De beskyttede arealer ligger begge uden for ansøgte graveområde.  
 
Denne afgørelse er gældende i 3 år fra dette brevs dato.  
 
Du er velkommen til at ringe på tlf. 64 74 72 26 eller skrive på e-mail: kiwak@assens.dk hvis du 
har spørgsmål til ovenstående.  
 
Venlig hilsen 
 
Kim Walsted Knudsen 
Naturmedarbejder, Cand.techn.soc. 
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Klagevejledning – Naturbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
modtageren af afgørelsen, af ejeren af den berørte ejendom, af offentlige myndigheder, af lokale 
foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, og af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller vareta-
ger væsentlige rekreative interesser. En rettidig klage har den virkning, at afgørelsen sættes ud 
af kraft, indtil Natur- og Miljøklagenævnet måtte have bestemt andet. 
 
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil du som ansøger blive underrettet her-
om. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-
relsen er bekendtgjort, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Klagegebyr: 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra Assens Kommune. Klageren skal benytte denne opkrævning ved indbeta-
ling af gebyret, idet Natur- og Miljøklagenævnet ikke modtager check eller kontanter. Klage-
nævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke 
på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk. 
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Luftfoto [2016] med angivelse af overdrev der kan fjernes og beskyttede naturtyper, hvortil 
der skal holdes en min. graveafstand på 20 m samt skråningsanlæg i 1:3.  
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Luftfoto [2011] med angivelse af arealer, der skal udlægges som erstatningsnatur og tinglyses 
som permanent natur.  
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Sendt i kopi til klageberettigede: 
 

• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), Førstballevej 2, 7183 Randbøl, mail: 
svana@svana.dk  

 

• Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mail: 
post@slks.dk  

• Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, mail: museum@odense.dk  
 

• Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Toni Reese Næsborg, Stationsvej 20, Jordlø-
se, 5683 Hårby, mail: toni.reese.naesborg@gmail.com  

 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mail: 
dn@nd.dk  

 
• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens, mail: assens@dn.dk, dnas-

sens-sager@dn.dk, bodebjerg@adslhome.dk  
 

• Friluftsrådet – Kreds Sydfyn, mail: sydfyn@friluftsraadet.dk  
 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, mail: na-
tur@dof.dk  

 
• DOF lokalafdeling Assens, mail: assens@dof.dk og kp.assens@gmail.com   

 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle, mail: 
post@sportsfiskerforbundet.dk  
 

• Peder Nygaard Hansen, mail: dorthealundlandbrug@gmail.com.   
 

• Peter Olesen, mail: peterolesen@sol.dk  
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Miljø og Natur 

Tillægsafgørelse til § 3-dispensation meddelt af Assens Kommune den 13. oktober 
2016 

Assens Kommune, Miljø og Natur meddelte den 13. oktober 2016 § 3-dispensation til nedlæg-
gelse af 2 overdrev mod etablering af nye overdrev i dobbelt arealforhold.  
 
Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet den 8. 
november 2016.  
 
Klager og ansøger har efterfølgende været i dialog om den påklagede afgørelse og er blevet eni-
ge, om at tidligere afgørelse bør suppleres af ét yderligere vilkår, og at klagen derefter kan træk-
kes tilbage.  
 
Assens Kommune er indforstået med, at vilkåret kan supplere den tidligere afgørelse, og ønsker 
med nærværende tillægsafgørelse at sikre dette.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har konkret ønsket, at der stilles ét yderligere vilkår om, at:  
 

- Udlagt erstatningsnatur skal afgræsses de første 5 år efter tinglysning.  
 
Det er Assens Kommunes vurdering, at vilkåret kan stilles som ét yderligere vilkår til den tidli-
gere afgørelse, idet vilkåret vil bidrage til, at en ønsket naturtilstand hurtigere indfinder sig i de 
områder, der udlægges som erstatningsnatur.  
 
Afgørelse  
Assens Kommune meddeler jf. §§ 3 & 65 i lov nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyt-
telse yderligere ovenstående vilkår som gældende til § 3-afgørelse meddelt af Assens Kommune 
den 13. oktober 2016.  
 
Vilkåret er kun gældende såfremt afgørelse af den 13. oktober 2016 udnyttes.  
 
Klagevejledning – Naturbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
modtageren af afgørelsen, af ejeren af den berørte ejendom, af offentlige myndigheder, af lokale 
foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, og af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller vareta-
ger væsentlige rekreative interesser. En rettidig klage har den virkning, at afgørelsen sættes ud 
af kraft, indtil Natur- og Miljøklagenævnet måtte have bestemt andet. 
 
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil du som ansøger blive underrettet her-

Fyns Sten og Grus ApS  
Øde Hastrupvej 48 
4000  Roskilde  
E-mail: aj@jjstenoggrus.dk  

5. december 2016 
Sags id: 16/20680 
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om. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-
relsen er bekendtgjort, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Klagegebyr: 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra Assens Kommune. Klageren skal benytte denne opkrævning ved indbeta-
ling af gebyret, idet Natur- og Miljøklagenævnet ikke modtager check eller kontanter. Klage-
nævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke 
på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
Kim Walsted Knudsen 
Naturmedarbejder, Cand.techn.soc. 
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Sendt i kopi til klageberettigede: 
 

• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), Førstballevej 2, 7183 Randbøl, mail: 
svana@svana.dk  

 
• Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mail: 

post@slks.dk  

• Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, mail: museum@odense.dk  
 

• Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Toni Reese Næsborg, Stationsvej 20, Jordlø-
se, 5683 Hårby, mail: toni.reese.naesborg@gmail.com  

 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mail: 
dn@nd.dk  

 
• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens, mail: assens@dn.dk, dnas-

sens-sager@dn.dk, bodebjerg@adslhome.dk  
 

• Friluftsrådet – Kreds Sydfyn, mail: sydfyn@friluftsraadet.dk  
 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, mail: na-
tur@dof.dk  

 
• DOF lokalafdeling Assens, mail: assens@dof.dk og kp.assens@gmail.com   

 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle, mail: 

post@sportsfiskerforbundet.dk  
 

• Peder Nygaard Hansen, mail: dorthealundlandbrug@gmail.com.   
 

• Peter Olesen, mail: peterolesen@sol.dk  
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  Side 1 af 1 

Region Syddanmark 

Damhaven 12  

7100 Vejle 

Att. Gitte Gro 

  

Vedr. råstofindvinding på matrikel nr. 5a, 1d og 4i Trunderup By, Jordløse, 

4g Akkerup By, Haarby, 35b, 109, 33b, 33h, 34b og 35c Haarby By, Haarby i 

Assens Kommune.  

 

Kulturarvsenheden ved Odense Bys Museer kvitterer hermed for høringsmateria-

le. Det kan oplyses, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder inden for det 

pågældende areal. Det er der imidlertid i områdets nærhed og sammenholdt med 

arealets størrelse – 16,5 ha – og topografien, er der derfor stor risiko for, at 

området vil rumme jordfaste fortidsminder. Jordfaste fortidsminder er omfattet af 

Museumslovens kap. 8 §27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).  

 

For at afklare om arealet rummer fortidsminder vil det være nødvendigt at foreta-

ge en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersø-

gelsens 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 risikoen 

for, at anlægsarbejdet senere må standses og udskydes efter bestemmelserne 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. 

 

Beskyttede diger: 

Mellem matr.nr. 4 g Akkerup, Haarby og 34 d Haarby, Haarby går et dige, der er 

beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 29 a. stk. 2. Der ønskes etableres en vej 

gennem diget, ansøgning her om søges hos Assens Kommune.  

Ved retablering efter udvindingen skal diget retableres i den samme bredde og 

højde som diget havde.  

  

Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Lauridsen 
Museumsinspektør 

 Kulturarv 

 
Overgade 48 

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

 
Tlf. +45 6551 4694 

Mob.   +45 2037 9422 

Fax +45 6590 8600 

maera@odense.dk 
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