
 

 

Wienerberger A/S, Petersminde Teglværk 
 
Att. Kerstin.Polozek@wienerberger.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning i tilknytning til 
råstoftilladelse på del af matr. nr. 9b Stenstrup By, Stenstrup mf. 
 

1. Svendborg Kommunes afgørelse. 
 
Svendborg Kommune giver Wienerberger A/S tilladelse til den indirekte vandind-
vinding og grundvandssænkning, som en årlig indvinding af op til 30.000 m3 ler 
under grundvandsspejlet vil medføre.  
 
Der må graves under grundvandsspejlet indenfor hele graveområdet matr. nr. 9b 
Stenstrup By, Stenstrup, 3 Kirkeby By, Kirkeby, 5i Lunde By, Lunde og 8i Kirkeby 
By, Kirkeby – Se kort 1. 
 
Vandindvindingstilladelsen gives efter Vandforsyningslovens § 201, og tilladelsen 
til grundvandssænkningen gives efter lovens § 26. 
 
Tilladelsen gælder frem til den 3. juni 2029, men den bortfalder inden, hvis Region 
Syddanmarks tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer udløber eller 
råstofindvindingen afsluttes. 
 
Der kan klages over afgørelserne efter Vandforsyningsloven frem til den 2. juli 
2019 – Læs nærmere i klagevejledningen side 4. 
 
VVM-reglerne 
Når dele af et projekt kræver tilladelse efter § 7 i råstofloven2, varetager regions-
rådet screeningsafgørelsen3.     

2. Vilkår for tilladelsen 

2.1. Indvindingens formål 
Gravning af ler under grundvandsniveauet.  

2.2. Indvindingens placering 
Det ansøgte areal kan ses på kort 1. Der må graves under grundvandsspejlet 
inden for det 9,6 ha store graveområde, som består af en del af matr. nr. 9b 
Stenstrup By, Stenstrup, 3 Kirkeby By, Kirkeby, 5i Lunde By, Lunde og 8i Kirkeby 
By, Kirkeby. 

                                           
1 Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018 
2 Lov nr. 357 af 6. juni 1991 om råstoffer jf. lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017 
3 Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. Lovbek. nr. 1225 af   
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Kort 1. Wienerbergers efterbehandlingsplan. I de lyseblå områder forventes der, at være søer efter endt gravning og 
efterbehandling. 

2.3. Indvindingens omfang og tidsmæssige begrænsning 
Der gives en tilladelse til den grundvandssænkning og indirekte vandindvinding, som gravning af 
30.000 m3 ler pr. år under grundvandsspejlet, vil medføre. 
 
Svendborg Kommunens tilladelse efter Vandforsyningsloven er kun gyldig, hvis Region Syddanmark 
giver en tilladelse efter Råstofloven til lergravningen under grundvandsspejlet på sammen område.  
 
Tilladelsen efter Vandforsyningsloven gælder frem til 3. juni 2029, men tilladelsen bortfalder inden, 
hvis Region Syddanmarks tilladelse efter Råstofloven udløber inden eller råstofindvindingen afsluttes.  
 
Tilladelsen efter Vandforsyningsloven kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket 
inden for et sammenhængende tidsrum af fem år. 
 
Hvis der bliver behov for, at vandindvindingstilladelsen forlænges, skal der søges i god tid før 
tilladelsen udløber. 

2.4. Kontrol med indvindingsmængden 
Wienerberger A/S skal indberette indeværende års mængde ler, der er gravet under grundvands-
spejlet, senest den 1. februar året efter. Indberetningen til kommunen skal ske via e-mail, som sendes 
til vand@svendborg.dk. 
 
Denne bestemmelse kan til enhver tid ændres af Svendborg Kommune.   
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2.5. Lergravningen må ikke påvirke søen, som er omsluttet af graveområdet 
I den sydlige del af graveområdet er der en mindre sø, som er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 
34. Det betyder, at lergravningen ikke må medføre en ændring i søens naturlige tilstand.  
 
Det skal derfor sikres, at lergravningen ikke medfører, at vandstanden i søen ændres. 
 
Gravningen under grundvandsspejlet skal derfor begynde i god afstand fra den beskyttede sø, så det 
er grundvand fra den omkringlæggende ler der strømmer til gravesøen, og ikke vand fra den 
beskyttede sø. Når gravesøen er etableret, kan der graves mod den beskyttede sø – Se forklaring i 
redegørelsen. 
 
Der må på intet tidspunkt graves så tæt på søen, at der skabes et sammenhængende vandspejl 
mellem dem nuværende sø og en gravesø.   
 

 
Kort 2. Udsnit af kort med den § 3 beskyttede sø. 

2.6. Hvis vandindvindingen medfører påvirkninger 
Hvis miljøtilstanden i søer, vandløbet eller moser i området mod forventning ændres væsentligt, og det 
ikke kan udelukkes, at det skyldes vandindvindingen tilknyttet lergravningen, kan Svendborg 
Kommune kræve, at indvindingsmængden reduceres. 
 
Råstofindvinder er erstatningspligtig for skader, der opstår som følge af indvindingen5. Skaderne kan 
f.eks. være forandring af grundvandsstanden, ændring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i 
søer m.v. 
 
I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. 

2.7. Andre bestemmelser 
En tilladelse til vandindvinding kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet 
på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilside-
sættes. 
  

                                           
4 Lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse Jf. lovbek. nr. 240 af 13. marts 2019 
5 § 28 i Lov om vandforsyning. 



 

Side 4 af 7 

3. Klagevejledning 

Der kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse efter Vandforsynings-
lovens §75. 
 
Du er klageberettiget, hvis du er part i sagen, har en retlig interesse i sagen eller repræsenterer en 
landsdækkende forening og organisation, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser. 
 
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus: 
 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 
 
Tilladelsen er annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk den 3. juni 2019, 
og sidste dag for klage er den 2. juli 2019.  
 
Vi gør opmærksom på, at du skal bruge NemID for at klage, også hvis du repræsenterer et firma eller 
en organisation. Der skal indbetales et gebyr på 900 kr. for at klage som privatperson og 1800 kr., hvis 
du repræsenterer et firma eller en organisation. 
 
Hvis du ikke kan bruge den digitale klageportal  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal normalt afvise en klage, der ikke kommer ind via Klageportalen.  
 
Hvis du af en eller anden grund ikke kan bruge ovenstående klageadgang, så kan du sende din 
indsigelse til kommunen sammen med begrundelsen for, at du ikke kan anvende klageportalen. 
 
Kommunen videresender din henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil afgøre, om du 
har en gyldig grund til ikke at anvende klageportalen. 
 
Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks måneder efter at 
afgørelsen er meddelt jf. Vandforsyningsloven § 81. 
 
4. Baggrund 
Wienerberger A/S har den 25. april 2018 søgt Region Syddanmark om en udvidelse af 
råstoftilladelsen til også at indbefatte blåler inden for det 9,6 ha store graveområde, som består af en 
del af matr. nr. 9b Stenstrup By, Stenstrup mf. Den eksisterende tilladelse omfatter kun gravningen af 
rødler. Rødleret er den overfladenære forekomst af ler, som kalken er udvasket af, og blåleret er det 
underliggede ler, som stadig er kalkholdigt. Gravningen af blåleret vil derfor medføre, at gravningen 
kommer et stykke under grundvandsspejlet, og det kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 
20 og 26. 
 
Gravning under grundvandsspejlet er ikke en dissideret vandindvinding, men fjernelse af materiale 
under grundvandsspejlet medfører, at grundvandet vil strømme til udgravningen og udfylde den 
mængde ler, der er bortgravet. Denne proces giver imidlertid samme effekt som en vandindvinding. 
 
5. Vurdering af tilladelsen i forhold til gældende planer 
Gravningen af ler er ikke i strid med bestemmelser og målsætninger i Svendborg Kommunes 
Kommuneplan 2017-29 eller Vandforsyningsplan 2010-22. Svendborg Kommune vurderer desuden, at 
indvindingen ikke er i modstrid med de vedtagne statslige vandområdeplaner. 
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6. De overordnede grundvandsforhold 
Råstofgraven vil ligge inden for OSD, men uden for indsatsområde for nitrat. Grundvandsstrømmen 
vurderes at være vestlig i det dybere grundvandsmagasin. Lertykkelsen vurderes at være mellem 15 
og 30 m i området. 
 
Det nærmeste vandværk er Lunde Ny Vandværk, Svendborg Vand. Der er omkring 1,25 km til den 
nærmeste boring, og råstofgraven ligger udenfor vandværkets indvindingsopland. Nærmest private 
vandindvinding ligger omkring 500 m mod vest. 
  
Råstofindvindingen vil fjerne 3-6 m af leret under muldlaget og med baggrund i den forholdsvis store 
afstand til vandindvindingerne og det overvejende tykke lerdække, vurderes råstofindvindingen ikke at 
være i strid med drikkevandsinteresserne i området. 
 
7. Generelt om råstofgravning under grundvandsniveauet 
Generelt vurderes råstofgravning ikke at udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, da eventuelle 
ændringer i grundvandskemien er lokale og små, og vilkårene i råstoftilladelsen sikrer, at grundvandet 
ikke forurenes med oliestoffer eller andet.  
 
Undersøgelser har også vist, at årstidsvariationerne i grundvandsmagasiner6 har større indvirkning 
end de sænkninger som forekommer i forbindelse med råstofindvindingen under grundvandsspejlet. 
 
I Miljøstyrelsens vejledning: Miljøprojekt Nr. 526, 2000 om ’Følgevirkninger af råstofgravning under 
grundvandsspejlet’ er konklusionen at: 
 
I gravningens første fase etableres en momentan sænkning af grundvandsspejlet og indstrømning af 
grundvand til graven, som balancerer eksakt det råstofvolumen, som fjernes. 
 
Ved ophold i graveprocessen, vil der ske en retablering af grundvandsspejlet. Den dannede gravesø 
vil efterhånden være en buffer og have en stærkt dæmpende effekt på sænkningerne af grundvandet i 
området. 
 
Det anbefales at gravningen generelt indledes med at etablere et så stort søareal som muligt, og at 
gravningen foregår langsomt i starten. Det tilrådes endvidere, at konsekvenserne af gravningen 
dokumenteres i form af en nøje registrering af de opgravede råstofmængder på f.eks. daglig eller 
ugentlig basis, og at der foretages en løbende måling af grundvandsspejlet i og omkring råstofgraven. 
 
8. Størrelsen af vandindvindingstilladelsen 
Wienerberger A/S har søgt om tilladelse til at indvinde op til 30.000 m3 ler årligt. Indvindingen vil 
foregå en til tre gange årligt af 4 til 6 ugers varighed.  
 
Erfaringsmæssigt sættes porøsiteten ofte til 20 % i en sand, grus og sten forekomst. En lerforekomst 
vurderes at have en større porøsitet, men porestørrelsen er meget mindre og bl.a. derfor er vand-
stømningen i ler meget langsommere end i sand.  
 
9. Kommunens vurderinger af påvirkningerne som følge af lergravningen 
Svendborg Kommune vurderer at lergravningen under grundvandsspejlet indenfor det ansøgte 
område vil kunne foretages uden væsentlig påvirkning på den beskyttede sø.  
 
I opstartsfasen vil en stor del af de 30.000 m3 ler årlig, være den overfladenære rødler. Når der 
begyndes at grave ned under grundvandsspejlet, vil gravningen ske over flere gange i løbet af året, så 
grundvandsstanden vil få ro til at genoprette sig mellem gravningerne. Grundvandet fra den 

                                           
6 Region Hovedstaden. Evalueringsrapport: Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav, COWI, 
marts 2015.   
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tilstødende intakte ler vil strømme langsomt til udgravningerne, og startes gravningen under 
grundvandsstanden op i god afstand fra §3 søen, vil regn også være med til at fylde søen op.  
 
Når der er dannet en sø, vil den videre gravning under grundvandsstanden give en mindre og mindre 
påvirkning på områdes overfladenære grundvand, og der vil kunne graves op mod den beskyttede sø, 
uden at der sker en nævneværdig påvirkning. Etableringen af søerne i graveområdet vil med tiden 
gøre området endnu bedre for naturen. 
 
Som beskrevet i afsnittet om grundvandsforholdene så er der ingen reelle grundvandsinteresser i 
området, men at der skabes et naturområde, vil rent faktisk være positivt for grundvandsindvindingen, 
da det vil medføre en mindre tilførsel af gødningsstoffer og pesticider. 
 
10. Vurdering af indvindingens påvirkning af bilag IV-arter 
Med de stillede vilkår, vurderer kommunen, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets 
bilag IV.  
    
11. Partshøring 
Svendborg Kommune har den 3. maj 2019 sendt et udkast til afgørelse til Wienerberger A/S, Region 
Syddanmark og jordejer med ønske om eventuelle kommentar senest den 27. maj 2019. Der er ikke 
kommet kommentarer til udkastet. 
 
12. Offentliggørelse 
Tilladelsen offentligtgøres på Svendborg Kommunes hjemmeside den 3. juni til den 2. juli 2019.  
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Nørby 
Geolog 
 
Svendborg Kommune  
Natur og Miljø 
 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf: +45 62233418 
E-mail: jakob.norby@svendborg.dk 
 
Kopi er sendt til: 
 
Gitte.Gro@rsyd.dk  (Sagsbehandler i Region Syddanmark) 
hvidkilde@hvidkilde.dk (Jordejer) 
JEDB@orbicon.dk (Rådgiver, ORBICON) 
mst@mst.dk (Miljøstyrelsen) 
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet Tænk) 
svendborg@dn.dk; dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 
soren@knabe.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 
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