
 

 

Egernsund Wienerberger A/S,  
Petersminde Teglværk 
 
Att. Lene Vissing 
Lene.vissing@egernsund.com 
 
 
 
 
 
 

 
Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning i tilknytning til 
råstoftilladelse på del af matr.: 6a Stenstrup By, Stenstrup, matr.: 2x 
og 1æ Stenstrup By, Stenstrup samt matr.: 1h Løjtved Hgd., 
Stenstrup.  
 

1. Svendborg Kommunes afgørelse 

 

Svendborg Kommune giver Egernsund Wienerberger A/S tilladelse til den 

indirekte vandindvinding og grundvandssænkning, som en årlig indvinding på 

30.000 m3 ler under grundvandsspejlet vil medføre.  

 

Der må graves under grundvandsspejlet på del af matr.: 6a Stenstrup By, 

Stenstrup, matr.: 2x og 1æ Stenstrup By, Stenstrup samt matr.: 1h Løjtved Hgd., 

Stenstrup – Se Figur 1. 

 

Der er ikke givet tilladelse til, at grundvandsniveauet må sænkes f.eks. ved 

anvendelse af pumpe eller på anden måde bortledes. Der skal søges på ny, hvis 

behovet for bortledning af vand opstår.  

 

Vandindvindingstilladelsen gives efter Vandforsyningslovens § 201, og tilladelsen 

til grundvandssænkningen gives efter lovens § 26. 

 

Tilladelsen gælder frem til den 31. februar 2031, men den bortfalder inden, hvis 

Region Syddanmarks tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer udløber 

eller råstofindvindingen afsluttes. 

 

Der henvises til råstoftilladelsen mht. yderligere vilkår. 

 

Der kan klages over denne afgørelse efter Vandforsyningsloven frem til den 16. 

marts 2021 – Læs nærmere i klagevejledningen side 4. 

 

 

 

 

 

 
1 Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. jf. lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020 

Byg, Natur og Miljø 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf.: 62 23 30 00 
Fax: 62 22 88 10 
 
vand@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 

 
 

 

 
16. februar 2021 
 
Sagsid: 20/27147 
Afd.: Natur og MIljø 
Ref.: nangro/jno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Åbningstid: 

Mandag-onsdag Kl.09.00-15.00 

Torsdag Kl.10.00-16.30 

Fredag Kl.09.00-14.00 



 

Side 2 af 10 

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 Figur 1. Der må graves under grundvandsspejlet inden for hovedparten 

af det 9,6 ha store graveområde, som består af to delområder hhv. Præstevænget Nord på 3,5 ha (del 

af matr.: 6a, Stenstrup By, Stenstrup) og Præstevænget Syd på 6,1 ha (matr.: 2x og 1æ Stenstrup By, 

Stenstrup samt matr. 1h Løjtved Hgd., Stenstrup). 

 

 
Figur 1. Ansøgte graveområde til råstofindvinding er markeret med rød. Områder markeret med grøn, har tidligere 

været anvendt til råstofindvinding.    

 

Afstandskrav på 75 m til den private vandindvinding på Præstevænget 6, 5771 Stenstrup. 

På matr.: 2x Stenstrup By, Stenstrup må der ikke graves under grundvandsniveauet indenfor 75 m fra 

den private vandindvinding på Præstevænget 6, 5771 Stenstrup. 

 
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. 973 af 
25. juni 2020 
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På Figur 2 er der vist en 75 m’s zone omkring ejendommen, men det pålægger Egernsund 

Wienerberger A/S, at lokalisere den nøjagtige placering af den private vandindvinding og sikre, at 

afstanden på 75 m til vandindvindingen overholdes mht. gravning under grundvandsspejlet.  

 

Hvis ejendommen tilsluttes vandværket, bortfalder dette afstandskrav. 

 

 
Figur 2. Der må ikke foretages lergravning under grundvandsspejlet nærmere end 75 m til den private 

vandindvinding på Præstevænget 6, 5771 Stenstrup. Ovenstående viste 75 m zone er kun vejledende. Det 

pålægger Egernsund Wienerberger A/S at sikre, at der ikke graves nærmere vandindvindingen end 75 m.  

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. 

 

Tilladelsen gælder frem til 31. februar 2031, men tilladelsen bortfalder inden, hvis Region 

Syddanmarks tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer udløber eller råstofindvindingen 

afsluttes.  

 

En tilladelse til vandindvinding 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 ansøges om fornyelse i 

god tid før tilladelsen udløber. 
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2.4. Kontrol med indvindingsmængden 

Egernsund Wienerberger A/S skal indberette den mængde ler, der er udgravet under grundvands-

spejlet i et indeværende år, 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.  

2.5. Påvirkning på beskyttet natur og vandløb 

Imellem gravelokaliteterne Præstevænget Nord og Præstevænget Syd samt øst for graveområderne, 

er der tidligere gravet ler under grundvandsspejlet. Disse områder er nu søer, der er beskyttet jf. 

Naturbeskyttelseslovens § 34. Det betyder, at den fremtidige lergravningen ikke må medføre en 

ændring i søernes naturlige tilstand (Se Figur 3). Det skal derfor sikres, at lergravningen ikke 

medfører, at vandstanden i søerne ændres. 

 

Matr.: 2x og 1æ Stenstrup By, Stenstrup samt matr.: 1h Løjtved Hgd., Stenstrup støder op mod Hørup 

Å, der er et målsat vandløb (Se Figur 3). Lergravningen må ikke forhindre vandløbet i at nå 

målopfyldelse.  

 

Det betyder, at gravningen under grundvandsspejlet skal påbegyndes i god afstand fra de beskyttede 

søer og vandløbet, så grundvandet fra det omkringliggende ler strømmer til gravesøen, og ikke vand 

fra de beskyttede søer og vandløbet. Når gravesøen er etableret, kan der graves mod de beskyttede 

søer og vandløbet.  

 

På del af matr.: 6a Stenstrup By, Stenstrup må gravningen i den seneste sø dog fortsættes mod nord. 

Det er først efter, at et område er efterbehandlet og forladt, at evt. §3 beskyttelse vil træde i kraft. 

 

Der må på intet tidspunkt graves så tæt på en § 3 beskyttet sø eller et vandløb, at der skabes et 

sammenhængende vandspejl mellem de nuværende søer, vandløb og gravesøen - Se yderligere 

vilkår i råstoftilladelsen. 

 

 
Figur 3. Oversigt over de § 3 beskyttede søer, vandløbet Hørup Å samt nærliggende boringer. 

 
4 Lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse Jf. lovbek. nr. 240 af 13. marts 2019 

mailto:vand@svendborg.dk
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2.6. Hvis vandindvindingen medfører påvirkninger 

Hvis miljøtilstanden i grundvandet, 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.  

 

Råstofindvinder vil også være erstatningsansvarlig, hvis grundvandet i den nærlæggende private 

vandindvinding, som følge af råstofindvindingen, skulle blive uegnet til drikkevand. 

 

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 

meddelt på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen 

tilsidesættes. 

 

3. Klagevejledning 

Der kan klages 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 16. februar 

2021, og sidste dag for at klage er den 16. marts 2021.  

 

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. 

 

 
5 Vandforsyningsloven § 28, jf. lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.svendborg.dk/
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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 
Egernsund Wienerberger A/S har ansøgt Region Syddanmark om en tilladelse til erhvervsmæssig 

indvinding af gulbrændende ler inden for det 9,6 ha store graveområde på dele af matr. 6a Stenstrup 

By, Stenstrup, matr. 2x og 1æ Stenstrup By, Stenstrup samt matr. 1h Løjtved Hgd., Stenstrup i 

Svendborg Kommune.  

 

Svendborg Kommune har modtaget myndighedshøringen fra Region Syddanmark den 1. december 

2020. Arealet ligger indenfor Region Syddanmarks graveområde for rød- og gulbrændende ler samt 

indenfor det område, som er udpeget som Stenstrup Issø, hvor der i seneste istid blev aflejret store 

mængder ler. 

 

Der står i regionens høringsnotat, at der skal graves ned til bunden af lerforekomsten eller maksimalt 5 

m under terræn, og der er ansøgt om tilladelse til at indvinde op til 30.000 m3 ler årligt.  

 

Der er gravet efter gulbrændende ler i området over en meget lang periode, og der er opstået søer, 

hvor gravning har været under grundvandsspejlet. Den nordligste søs vandspejl står omkring kote 55, 

mens vandspejlet i de sydligste søer mod Hørup Å står omkring kote 52,5. 

 

Terrænet er fladt til svagt faldende fra nord mod syd. På matr. 6a (graveområde 2021-22) er terrænet 

omkring kote 56, mens det på matr. 2x ligger omkring kote 54.  

 

Det dybe grundvandsspejl står i området i kote 50. Det vurderes derfor, at søerne ikke er i hydraulisk 

kontakt med den dybe grundvandsforekomst, men der på grund af de tykke leraflejringer i issøen et 

sekundært grundvandsniveau i området, som afspejles af søernes vandstand. 

 

Gravning under grundvandsspejlet er ikke en egentlig vandindvinding, men fjernelse af materiale der 

medfører, at grundvandet fra de tilstødende jordlag vil strømme til udgravningen. Grundvandsstanden 

i de omkringliggende lag definerer søens vandstand og den mængde grundvand, der løber til, vil være 

lig med den mængde ler, der er bortgravet under grundvandsniveauet. Denne proces giver imidlertid 

samme effekt som en vandindvinding og grundvandssænkning, hvilket kræver en tilladelse efter 

Vandforsyningslovens §§ 20 og 26. 

 

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 Vandforsyningsplanen 2010-22. Svendborg Kommune vurderer desuden, 

at indvindingen ikke er i modstrid med de vedtagne statslige vandområdeplaner. 

 

6. De overordnede grundvandsforhold 
Råstofgraven ligger inden for OSD, men uden for et indsatsområde for nitrat. Grundvandsstrømmen 

vurderes at være nordvest gående i det dybere grundvandsmagasin, og lertykkelsen vurderes at være 

over 30 m i området. 
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Det nærmeste vandværk er Lunde Ny Vandværk. Der er omkring 3,2 km til den nærmeste 

vandværksboring, og råstofgraven vil komme til at ligge udenfor vandværkets indvindingsopland.  

  

Råstofindvinder må maksimalt grave op til ca. 5 m under terræn, og med baggrund i den forholdsvis 

store afstand til vandindvindingerne samt det tykke lerdække, vurderes råstofindvindingen ikke, at 

være i strid med de almene drikkevandsinteresser i området. 

 

 
Figur 4. Oversigt over registrerede brønde og boringer i området. Det ses, at der er 2,7 km til nærmeste almene 

vandindvindingsboring. 

 

7. Enkeltindvindinger i området 
I henhold til Miljøstyrelsens Vejledning om råstofindvinding og vandindvinding fra 1980 og en række 

afgørelser fra Miljøankenævnet, bør der være mindst 150 meter mellem en råstofgrav, og en boring til 

et alment vandværk, mens afstanden mellem en råstofgrav og et vandindvindingsanlæg til enkelthuse 

bør være mindst 75 meter.  

 

Afstandskravene er fastsat for at sikre vandindvindingsanlæggene mod en bakteriologisk forurening, 

og for at give en passende tidsfrist til indgreb overfor en uheldssituation i råstofgraven.  

 

Der er to private vandindvindinger i området – Se Figur 2. Det er dog kun vandindvindingen på 

Præstevænget 6, 5771 Stenstrup, hvor der er søgt om at grave tæt op af vandindvindingen. På Figur 2 

er der vist en 75 m’s zone omkring ejendommen, men det pålægger Wienerberger A/S, at lokalisere 

den nøjagtige placering af brønden og sikre at afstanden på 75 m overholdes mht. gravning under 

grundvandsspejlet. Hvis ejendommen tilsluttes den offentlige vandforsyning, bortfalder denne 

afstandsregel. 

 

Ejer af Præstevænget 6, 5771 Stenstrup vil blive oplyst om, at der er givet tilladelse til at grave under 

grundvandsniveauet frem til 75 m fra deres vandindvinding. Da kommunen ikke vurderer, at 

gravningen vil få betydning for vandindvindingen, vurderes ejer ikke at være klageberettiget.  
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De vil dog få besked om, at såfremt der mod forventning, skulle ske en væsentlig negativ påvirkning af 

deres anlæg, som ikke kan afvises kunne skyldes råstofgravningen, vil Wienerberger A/S kunne være 

erstatningsansvarlig.  

 

Sagen vil skulle indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende. 

 

8. Generelt om råstofgravning under grundvandsniveauet 
Generelt vurderes råstofgravning ikke at udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, da eventuelle 

ændringer i grundvandskemien er lokale og små. Desuden sikrer vilkårene i råstoftilladelsen, at 

grundvandet ikke forurenes med oliestoffer eller andet.  

 

Undersøgelser har også vist, at årstidsvariationerne i grundvandsmagasiner6 har større indvirkning på 

grundvandsspejlet, end de sænkninger som forekommer i forbindelse med råstofindvindingen. 

 

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. 

 

9. Kommunens vurdering af påvirkningerne som følge af lergravningen 
Svendborg Kommune vurderer at lergravningen under grundvandsspejlet indenfor det ansøgte 

område, vil kunne foretages uden væsentlig påvirkning på de beskyttede omkringliggende søer samt 

det målsatte vandløb med de stillede vilkår.  

 

Det tilrådes dog, at konsekvenserne af gravningen dokumenteres af råstofindvinder 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. 

 

§ 3 beskyttet natur 

Når der graves ned under grundvandsspejlet, vil gravningen ofte ske over flere gange i løbet af året, 

så grundvandsstanden vil få ro til at genoprette sig mellem gravningerne. Grundvandet fra den 

tilstødende intakte ler vil strømme langsomt til udgravningerne og fylde gravesøen op. Det vurderes 

derfor, at hvis gravesøen etableres i god afstand fra §3 søerne, vil påvirkningen af søerne være meget 

lille. 

 

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 de beskyttede 

søer, uden at der sker en nævneværdig påvirkning. Etableringen af søerne i graveområdet vil med 

tiden gøre området endnu bedre for naturen. 

 

 

 
6 Region Hovedstaden. Evalueringsrapport: Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav, COWI, marts 2015.   
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§ 3 beskyttede vandløb 

Vandløbet syd for graveområdet er Hørup Å. Den samlede tilstandsvurdering for Hørup Å er ’dårlig 

økologisk’ tilstand, mens vandløbet er målsat til ’god økologisk tilstand’. Vandløbet et type 2 vandløb 

og for disse vandløb anvendes DCE metoden7, denne metode opstiller sammenhængen mellem en 

række vandføringsparametre og de biologiske kvalitetselementer i vandløbene. 

Grundvandsressourcen i området er vurderet til at have en god kvantitativ tilstand, og 

udnyttelsesgraden af grundvandsforekomsten er vurderet til at være væsentligt under den mulige 

kritiske udnyttelsesgrad på 30 %. Udnyttelsesgraden for grundvandsforekomsten i området omkring 

Lunde er kun 2 %, og det vurderes derfor, at lergravningens maksimale indvinding på 30.000 m3/år er 

en mindre påvirkning som ikke forhindrer Hørup Å i at nå miljømålet for 2027. 

 

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 28. januar 2021 sendt et udkast i høring ved Egernsund Wienerberger 

A/S og Region Syddanmark med ønske om eventuelle kommentarer senest den 15. februar 2021.  

 

Der er den 15. februar 2021 modtaget høringssvar fra Egernsund Wienerberger A/S. Der er ingen 

væsentlige kommentarer til tilladelsen, men ansøger nævner, at boringen på matr. 2o Stenstrup By, 

Stenstrup (Præstevænget 6), er en dyb boring der er filtersat 37,3-39,8 m.u.t. Det vurderes således at 

råsofindvindingen ikke vil have væsentlig påvirkning på boringen.  

 

Kommentarene giver ikke anledning til ændring i de stillede vilkår.  

 

12.    Offentliggørelse 
Tilladelsen offentligtgøres på Svendborg Kommunes hjemmeside den 16. februar 2021.  

 

 

Venlig hilsen 

 
Jakob Nørby     
 
Geolog  
 
Svendborg Kommune   
Natur og Miljø    
 
Svendborgvej 135   
5762 Vester Skerninge   
 
Tlf: +45 62 23 34 18    
E-mail: jakob.norby@svendborg.dk  
 
 

 
7 Vejledning til Vandplandata.dk. (1-18). Vs 2. Miljøstyrelsen. Marts 2020. https://mst.dk/media/186862/brugervejledning-til-

vandplandata-002.pdf   

https://mst.dk/media/186862/brugervejledning-til-vandplandata-002.pdf
https://mst.dk/media/186862/brugervejledning-til-vandplandata-002.pdf
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Kopi er sendt til: 

 
Gitte.Gro@rsyd.dk (Sagsbehandler i Region Syddanmark) 
 
CVR: 12515200 (S.A. Landbrug ApS - jordejer matr. 6a Stenstrup By, Stenstrup) 
CVR: 30719352 (Mariendal A/S – jordejer af matr. 2x og 1æ Stenstrup By, Stenstrup samt matr. 1h 
Løjtved Hgd., Stenstrup) 
CVR: 28869851 (PF-Ejendomme ApS - vandindvinder) 
 
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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