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Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 25.000 m³ rødler årligt på 9,6 
ha på del af matrikel nr. 9b Stenstrup By, Stenstrup, 5i Lunde By, Lunde samt 3 og 8i Kir-
keby By, Kirkeby i Svendborg Kommune. 
 
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding meddeles i henhold til råstoflovens § 7 stk. 
1, og er betinget af vilkårene på de følgende sider. 

Sagens baggrund 

Regionen har modtaget en ansøgning om tilladelse til indvinding af op til 25.000 m3 rød-
brændende ler på 9,8 ha beliggende på ovenstående matrikler på Lundevej 2a i Svend-
borg Kommune. Indvindingen på projektarealet vil være en fortsættelse af lerindvindingen 
på det tilstødende areal beliggende syd for og op til projektarealet. 
Indvindingen vil foregå med gravemaskine indtil bunden af det rødbrændende ler 1- 1,5 
meter under terræn. Der graves kun over grundvandsspejl.  
 
Der planlægges at køre leret til teglværket på traktor med sættevogn. Intern køre- og ad-
gangsvej vil blive etableret midlertidigt i nødvendigt omfang med brændte teglsten og ud-
lægning af køreplader for at minimere støvdannelse og udtræk af jord på adgangsvej. Der 
indvindes ler i en til tre perioder årligt af ca. 4-6 ugers varighed. For til- og frakørsel an-
vendes lovlig etableret adgang gennem beskyttet dige mod syd. 
 
Projektarealet ligger inden for OSD, men uden for indsatsområde for nitrat og udenfor ind-
vindingsomland til vandværker. Lertykkelse vurderes at være mellem 15 og 30 m i områ-
det. Nærmeste private drikkevandsindvinding ligger omkring 500 m mod vest.  
 
Arealet er udlagt til graveområde i Råstofplan 2012 og videreført i Råstofplan 2016 

Ejerforhold 
Ifølge tingbogen står Christian Ahlefeldt Laurvig- Lehn som ejer af alle berørte matrikler  

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, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af 
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et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region 
Syddanmark. 

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

Drift 

1. Tilladelsen er gældende indtil den 1. juli 2028, hvor tilladelsen udløber. Såfremt 
indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 

 
2. Der må årligt indvindes 25.000 m3 rødler. 

3. Råstofgravens driftstider er: 

a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg: 7-18 på hverdage 
b. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle 

åbningstider. Dette må kun ske med accept af Region Syddanmark.  
 

4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes en 
gravemaskine, som angivet i ansøgningen. Afvigelser herfra kan kun ske efter afta-
le med Region Syddanmark. 

5. 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 07.00 – 18.00 55 dB (A) 

Andre tidspunkter  Lukket 

   
Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger 
eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgif-
terne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udfø-
res og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lov-
givning, og skal udføres 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 grænseværdier-
ne, 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 læs-
ning gør det påkrævet. 
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6. 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. 

7. Muld skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre mate-

rialer. 

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

bedre skaderne med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region 

Syddanmark. 

9. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 2 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. 

10. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med grave- 
planen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region 
Syddanmark. 

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

indvindingen. 

 

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

tid gældende grave- og efterbehandlingsplan. 

 

 

Afstandskrav 

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

aftale 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. 

 

14. 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 

efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:2. 

15. Der må ikke graves nærmere end 3 m til beskyttede diger. 
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16. Der må ikke graves nærmere end 10 m til det § 3 beskyttede vandhul beliggende i 

den sydvestlige del af projektarealet. 

 

17. Hvis indvindingen af rødler medfører en tilstandsændring af søen er indvinder for-

pligtet til at genoprette skaden. 

 

18. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af at skråningsan-

læg ikke overskrides. 

 

 

Vej og trafik 

19. Kørsel til og fra projektarealet må kun ske via Smedegårdsvej ud på Assensvej. 

Grusvejen hen over matrikel nr. 8a og 8c Kirkeby By, Kirkeby ejet af Svendborg 

Kommune må anvendes. 

 

20. Den kommunale grusvej må ikke udbygges eller ændres uden tilladelse fra Svend-

borg Kommune. Grusvejen skal holdes i samme stand som nu og eventuelle skader 

som følge af råstofindvinding skal repareres på indvinders regning. 

 

21. Alle offentlige veje der anvendes til transport af ler, skal renholdes ved at der senest 

ved arbejdsdagens ophør, rengøres for tabt ler eller materiale der er trukket med ud 

på offentlig vej.  

 

22. I perioderne hvor der ikke indvindes ler, skal adgangsvejen være afspærret med 

bom, kæde eller to hofmandsklodser. 

 

 

Forureningsforebyggelse 

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

fx af oliespild fra maskiner. 

 

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

 

25. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskine skal foregå uden for 

selve gravearealet. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation. 
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26. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer olie-

dryp. 

 

27. 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.  

 

28. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Svendborg Kommunes Regulativ for af-

fald. 

 

29. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og un-

dergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening 

f.eks. ved afspærring i perioder hvor der ikke indvindes. 

 

30. Der må ikke foretages afbrænding i lergraven. 

 

 

Efterbehandlingsvilkår 

31. Da arealet planlægges efterbehandlet til landbrugsmæssig drift stilles der ikke krav 

om en specifik efterbehandlingsplan. Alle ændringer i nedenstående vilkår for ef-

terbehandling skal godkendes af Region Syddanmark.  

 

32. Indvindingsområdet skal efterbehandles til jordbrugsmæssig drift. Mulden skal do-

zes tilbage på det afgravede areal der skal behandles så det bliver egnet til jord-

brugsformål. Ved behov skal der grubbes og drænes. 

 

33. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region 

Syddanmark 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. 
 

34. Efterbehandlingsarbejdet skal gennemføres etapevis så tidligt, som det under hen-

syn til råstofgravens drift er praktisk muligt. 

 

35. Indvindingsområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alt 

der er opført eller anlagt i tilknytning til råstofindvindingen, der virker skæmmende 

på naturen. 
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36. Hældningen på arealerne skal være mellem 1:6 og 1:7. 
 

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

res som en del af efterbehandlingsarbejdet. 

 

38. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbe-

handlingsforpligtigelsen omgående. 

 

39. 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. 

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

vil de tinglyste blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 

 

 

 

Generelle bestemmelser 

Følgende gælder i øvrigt efter loven: 
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen 
overtrædelse 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 om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når kla-
gefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 6 med Region 
Syddanmark som påtaleberettiget. 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.  
Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender 
Regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr. 
Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage 
ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. 

Øhavsmuseet skal underrettes hvis der under indvindingen stødes på grave, gravplad-

ser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder. Indvindingen skal standses i det 
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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. 
 
Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overhol-
des, jf. Råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulov-
ligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. 
Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, 
lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 
 
 
 

Sikkerhedsstillelse 

Wienerberger A/S Petersminde Teglværk skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehand-
lingsarbejderne på del af matrikel nr. 9b Stenstrup By, Stenstrup, 5i Lunde By, Lunde samt 
3 og 8i Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune på kr. 300.000, indeks 4K 2017 104,63.   
 
Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på 150.000 pr ha 
der efterbehandles til landbrug.  
 
Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan 
tages i brug. 
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Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 2 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 foregående års indeks for 
4. kvartal. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og 
godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives.  
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Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljø-
et) af det ansøgte. Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udar-
bejdelse af en VVM-redegørelse, da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give 
anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen.  
Der er i tilladelsen til indvinding af rødler stillet vilkår, der imødegår de konkrete miljøpå-
virkninger, som råstofindvindingen medfører.  
 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1 
 
Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal 
gennem en VVM-proces. 

 
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 

 

Der søges om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på 9,8 ha. 
 
Der findes et mindre § 3 beskyttet vandhul opstået som følge at tidligere råstofgravning. Der stilles 
afstandskrav og søen vurderes herefter ikke at blive berørt. Der er ingen kendskab til sårbar natur, 
fredede arealer, bilag IV – eller rødlistearter på eller nær projektarealet. Der anslås at være et tykt 
lerlag på op til 30 m under projektarealet og som følge heraf vurderes grundvandet at være velbe-
skyttet i området. 
 
De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner dele af landskabet. Ind-
vindingen udføres i etaper og arealerne reetableres til landbrugsdrift løbende. Den landskabelige 
påvirkning forventes ikke at blive væsentlig. 
 
Der vil være støj fra råstofindvindingen i dagtimerne i indvindingsperioderne. Støjpåvirkningen vur-
deres at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger i åbent land, og vil i 
øvrigt blive reguleret gennem indvindingstilladelsen. Der er ingen ejendomme indenfor en radius af 
150 m fra projektarealet. 
Transporten med råstoffer fra arealet vil påvirke beboere i omegnen, på lige fod med tunge land-
brugsmaskiner i de perioder der indvindes ler på arealet. 
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Den landskabelige påvirkning vil være varig og ikke reversibel, hvorimod påvirkningen mht. trafik, 
støj, støv fra råstofindvindingen mv. ikke vil være varig. 
Påvirkningerne forventes hverken enkeltvist eller samlede, at være væsentlige. 
 
Det er regionens vurdering, at resultatet af screeningen af det ansøgte projekt ikke giver anledning 
til at antage at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM redegørelse), da pro-
jektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter eller vedtagne planer, antages at få 
nogen væsentlig påvirkning af miljøet.  
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Ansøgningsprocessen 

Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjernehøring) 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 
 
Hvem Navn adresse 

Ansøger Wienerberger A/S, Petersminde 
Teglværk, 5771 Stenstrup 

Kerstin.polozek@wienerberger.dk 

Rådgiver Jens Demant, Orbicon jedb@orbicon.dk 

Lodsejer  Christian Ahlefeldt Laurvig-Lehn hvidkilde@hvidkilde.dk 

Svendborg Kommune Jakob Nørby Jakob.norby@svendborg.dk 

Øhavsmuseet Marie Vang Posselt mvp@svendborgmuseum.dk 

 
 

Svendborg kommunes høringssvar Region Syddanmarks kommen-
tarer 

 

NATUR 

Vi vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke arter omfattet af Ha-

bitatdirektivets Bilag IV eller natur omfattet af naturbeskyttelses-

lovens § 3.  

Vurderingen er foretaget på følgende forudsætninger: 

 

 aktiviteterne må ikke foregå på arealer omfattet af na-

turbeskyttelseslovens § 3 

 

 aktiviteterne må ikke påvirke vandstanden på nærlig-

gende § 3 arealer 

 

 den viste, eksisterende tilkørselsvej må ikke udvides. 

 

Hvis ovenstående ikke kan sikres, skal der på forhånd indsen-

des en ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§ 3. 

 

 

Svendborg Kommunes forudsætninger er 

lagt til grund for stillede vilkår i tilladelsen. 

Regionen vurderer derfor at forudsætnin-

gerne respekteres.  

 

 Der stilles vilkår om graveafstand 

på 10 m til vandhullet på projekt-

arealet. 

 Indvinder er erstatningspligtig 

hvis der sker tilstandsændring i 

søen som følge af råstofindvin-

dingen 

 Der tillades til- og frakørsel på 

samme betingelser som den 

snart færdiggravede tilladelse på 

naboarealet mod sydvest. 

 

GRUNDVANDSBESKYTTELSE OG VANDFORSYNING 

Råstofgraven vil ligge inden for OSD, men uden for indsatsom-

råde for nitrat. Det nærmeste vandværk er Lunde Ny Vandværk, 

Svendborg Vand. Der er omkring 1,25 km til den nærmest bo-

ring og råstofgraven ligger udenfor vandværkets indvindingsop-

land.  

Grundvandstrømmen vurderes at være vestlig i det dybere 

grundvandsmagasin. Lertykkelsen vurderes at være mellem 15 
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og 30 m i området. 

 

Nærmest private vandindvinding ligger omkring 500 m mod 

vest. 

Råstofindvindingen vil kun fjerne 1-2 m af den udvaskede ler 

under muldlaget og med baggrund i den forholdsvis store af-

stand til vandindvindingerne og det tykke lerdække vurderes rå-

stofindvindingen ikke at være i strid med drikkevandsinteresser-

ne i området. 

 

 

VEJ 

Der er allerede en lovlig etableret adgang (angivet med rød pil). 

Se nedenstående.  

 

 
Grønne områder på ovenstående kort er kommunalt ejet. 

Grusvejen gennem det kommunalt ejede areal må benyttes til 

lerkørsel.  

 

Når teglværket i en periode ikke skal køre ler, skal adgangsve-

jen være afspærret med to hofmandsklodser. 

Efter endt lerkørsel skal kommunens grusvej efterlades i samme 

eller bedre stand. Vejen må dog ikke udvides, og udbedringer 

må ikke ske uden forudgående aftale med Svendborg Kommu-

ne. 

Den offentlige asfalterede vej skal rengøres efter behov. 

 

 

 

Der er i tilladelsen stillet vilkår om kørsel, 

se side 6, vilkår 19 – 22, samt bilag 1. 

 

Hvis der ønskes en alternativ vejadgang 

skal det aftales med Svendborg Kommu-

ne. Det påhviler ansøger at søge Svend-

borg Kommune herom. 

 

Svendborg Kommune har i forbindelse 

med tilladelsen til Lunde 3 meddelt en til-

ladelse til adgangsvej mod nord.  Hvis 

ansøger ønsker en nordlig vejadgang  til 

denne tilladelse skal der søges på ny. 

ANDET 

Svendborg Kommune vil informere industriområdet om den fo-

restående anvendelse af de mindre veje i industriområdet til ler-

kørsel. Virksomhederne vil få besked om, at de i første omgang 
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skal kontakte teglværket, hvis de oplever at lerkørslen giver 

unødige gener. 

 

 

Svendborg Museum 

Svendborg Museum har stor interesse i det berørte område og 

anbefaler en arkæologisk forundersøgelse forud for indvinding 

på det omtalte område. 

 

På det berørte område er fundet en 18 cm lang dragtnål fra 

bronzealderen på en lokal forhøjning, der formentligt er en over-

pløjet gravhøj.  

Inden for en afstand på 1.000 meter fra det berørte område er 

der registreret gravhøje fra stenalder og bronzealder, brandgra-

ve fra bronzealder og jernalder samt spredte bebyggelsesspor. 

Dertil kommer enkeltfund af flintøkser fra stenalderen og en of-

fernedlæggelse i form af et sværd fra bronzealderen. Det vidner 

om aktivitet i området gennem flere perioder af oldtiden. 

Indvindingsområdet strækker sig over svagt kuperet landskab, 

der ud fra topografiske iagttagelser vurderes egnet for forhisto-

risk bebyggelse og gravlæggelser. 

 

Det vurderes derfor, at der er stor mulighed for at påtræffe skjul-

te fortidsminder i form af bebyggelse eller gravlæggelser fra en 

eller flere perioder af oldtiden på det berørte indvindingsområde, 

hvorfor Svendborg Museum anbefaler en arkæologisk forunder-

søgelse forud for indvindingsarbejdet.  

 

Svendborg Museum skal derfor kontaktes i god tid forud for ind-

vindingen. 

 

 

Det påhviler ansøger at kontakte museet i 

god tid inden indvindingen opstartes. 

 
Der er indhentet ledningsoplysning i LER. Der er ingen oplysninger i LER om ledninger på 
arealet. 
 

Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget partshøring, i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1. 
Formålet med høringen var at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst 
grundlag. Høringen forløb i perioden den 19. juni til den 17. juli 2018.  
 
Regionen har ikke modtaget høringssvar i perioden. 
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Høring af Svendborg Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår 

Region Syddanmarks udkast til tilladelse har været i høring hos Svendborg Kommune om-
kring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden den 19. juni til den 17. juli 2018 i 
medfør af Råstoflovens § 10a.  
 
Svendborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger.. 
 
 
 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige 
spørgsmål) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er adressa-
ten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel 
interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisa-
tioner, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Klageporta-
len til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herun-
der anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et 
gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret 
betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller 
delvis medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 27. 
september 2018 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. 
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Meddelelse om endelig tilladelsen er foruden parter, jf. side 13, sendt til: 
SKAT, myndighed@skat.dk 
Kulturarvsstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Naturstyrelsen Fyn, fyn@nst.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, LarsChristiansen 9407@interflora.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening Fyn dnodense-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Fyn, doffyn@doffyn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet Kreds Sydfyn per-b@mail.tele.dk 
 
 
 

Bilag 

 
1. Oversigtskort I og II 

2. Graveplan 
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Bilag 1. – Oversigtskort I og II 

 

 
 
Oversigtskort I 
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