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1. TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF 
RÅSTOFFER 

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes ca. 10.000 m³ rødbræn-
dende ler årligt på 4 ha af en del af matr. nr. 14a, Stenstrup By, Stenstrup i Svendborg 
Kommune. 

 
Tilladelsen gælder indtil 1. juli 2025, og er betinget af vilkårene på de følgende sider. 
 
 

2. LOVGRUNDLAGET  
Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 
7 stk. 1. 
 
 

3. SAGENS BAGGRUND 
Wienerberger A/S har, sammen med Petersminde Teglværk, den 2. marts 2015 søgt 
Region Syddanmark om tilladelse til indvinding af 10.000 m3 rødbrændende ler årligt, 
på en del af matrikel 14a, Stenstrup By, Stenstrup i Svendborg Kommune. Råstoffet 
der vil blive indvundet vil udelukkende være rødbrændende ler.  
 
Wienerberger A/S er et datterselskab i den verdensomspændende teglkoncern Wie-
nerberger AG og er moderselskab for afdelingerne i Norge og Sverige. 
De har salgskontor på Petersminde Teglværk i Stenstrup. 
Sortimentet består af mursten, tegltagsten og belægningsklinker.  
Mursten produceret i Danmark er fra Pedershvile Teglværk ved Helsinge og Peters-
minde Teglværk ved Stenstrup på Fyn. 
 
Det samlede areal er 4 ha stort, fordelt på to stykker af omkring 2 ha hver, begge be-
liggende på matrikel 14b Stenstrup By, Stenstrup, jf. Bilag 1 – Oversigtskort 
Området ligger 120 m vest for Stenbankevej og ca. 2,5 km vest for Stenstrup by. 
I dag er arealet udlagt til landbrugsjord. 
 
Det ansøgte areal er udlagt til interesseområde for ler i forslag til tillæg nr. 5 til Råstof-
plan 2012, men er ikke udlagt til graveområde i Råstofplan 2012. 
Uden for graveområderne, herunder i råstofinteresseområder, kan der med regionens 
samtykke i ganske særlige tilfælde meddeles råstofindvindingstilladelse, blandt andet 
ved indvinding af et sjældent eller særligt værdifuldt råstof. 
Ansøgningen været behandlet i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region 
Syddanmark, der har givet samtykke. 

3.1.  EJERFORHOLD 
 

• Matr.nr. 14a, Stenstrup By, Stenstrup, Svendborg Kommune. 
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Ifølge tingbogen står Torben Feld Holmegaard Kristensen og Lene Galsgaard Peter-
sen, Stenbankevej 9, 5771 Stenstrup som ejere af matriklen. 
 
 

4. FØR TILLADELSEN TAGES I BRUG 
Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang, først herefter 
må arbejdet med at afrømme muld og overjord samt indvinding på arealet begyndes. 
Før igangsætningstilladelse kan meddeles skal følgende forudsætninger være opfyldt: 
 

• Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangs-
punkt opsættende virkning, derfor kan tilladelsen ikke udnyttes inden alle kla-
gemulighederne er udtømte. 

• Sikkerhedsstillelse. Som sikkerhed for opfyldelse af vilkårene skal der stilles 
en ubetinget, ikke-tidsbegrænset garanti overfor Region Syddanmark på kr. . 
Garantien kan stilles i form af depositum, en garanti fra pengeinstitut eller kau-
tionsforsikring1. 

• Afgrænsning for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter 
nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning m.v. må ikke 
fjernes i indvindingsperioden og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, f.eks. 
med betonringe. 

• Tinglysning af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. 
Tinglysningen udføres af Region Syddanmark og betales af ansøger. 

 
Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ik-
ke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 
 
  

                                                 
1  Jf. Råstoflovens § 10 stk. 1. 
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5. VILKÅR FOR TILLADELSE TIL RÅSTOFINDVINDING 

5.1. DRIFT 
1. Tilladelsen er gældende indtil 1. juli 2025, hvor tilladelsen udløber. Såfremt 

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

2. Der må årligt indvindes 10.000 m3 heraf 0 m3 under grundvandsspejl.  

3. Råstofgraven må kun være i drift:  

Udlevering og læs-
ning med gummiged. 

Mandag-fredag 

Lørdage 

kl. 06.00 – 18.00 

kl. 07.00 – 14.00 

 

Gravemaskiner, 
transportanlæg og 
oparbejdningsanlæg. 

Mandag-fredag 

Lørdage 

kl 07.00 – 18.00 

kl 07.00 – 14.00 

 

 
4. Til råstofindvinding anvendes 1 gravemaskine. Der vil ikke være behandling 

af råstoffer på stedet. Væsentlige afvigelser herfra aftales med Region Syd-
danmark. 

5. Virksomheden må ved sin drift ikke medføre et højere ækvivalent støjniveau 
end vist i skemaet, målt ved nærmeste nabobebyggelse: 

Dage Tidsrum Maksimalt støjniveau 

Mandag – fredag 

Lørdag  

07.00 – 18.00 

07.00 – 14.00 

55 dB (A) 

Mandag – fredag 06.00 – 07.00 40 dB (A) 

 
 

Hvis Regionen finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller be-
regninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne 
hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og 
rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, 
og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Mil-
jøstyrelsen. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller 
beregnede støjbelastninger på maksimalt -+ 3 dB (A) 
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6. Der må ikke opstå væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet. Der 
skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne trans-
portveje, materialebunker og produktionsanlæg.  

7. Mulddepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding 
med andre materialer. 

8. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn, er indvinder forpligtet til 
at udbedre skaderne. 

9. Hvis det åbne areal der indvindes på overstiger 2 ha, kan Region Syddan-
mark kræve at sikkerhedsstillelsen reguleres. Der skal ske en løbende ef-
terbehandling af afgravede områder i takt med at indvindingen skrider frem. 
Ved graveområdet forstås områder, hvor muld er fjernet og gravning er på-
begyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje og lager.  

10. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med 
den godkendte graveplan og alle ændringer skal godkendes af Region Syd-
danmark, jf. Bilag 2 – Grave- og efterbehandlingsplan. 

11. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der fo-
restår indvindingen. 

12. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene i denne tilladel-
se. 

 

5.2.  AFSTANDSKRAV  
13. Grænsen for det område der må graves i, fastsættes efter nærmere aftale 

med Region Syddanmark. 

14. Der må ikke graves nærmere end 10 m fra søer og vådområder. 

15. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra privat vej- og naboskel og hegn, 
hældningssanlæg skal minimum være 1:1,5 i den faste jord. 

16. Der må ikke graves nærmere end 3 m fra offentligt vejskel2 og hældningsan-
læg skal minimum være 1:2 i den faste jord. 

17. Der må ikke graves nærmere end 25 m fra grundmurede bygninger og 
skråningsanlæg må ikke graves stejlere end 1:1,5 i den faste jord. 

18. Graves hældningsanlæg stejlere end ovenstående vilkår skal afstanden til 
skel tillægges 1 x gravedybden. 

                                                 
2 Jf. Vejlovens § 101 
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5.3.  ADGANGSVEJE 
 

19. Overkørslen placeres i henhold til fremsendte tegning, jf. dispensationen i 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 
 

20. Overkørslen må kun benyttes i forbindelse med råstofindvinding på nabo-

ejendommen, Stenbankevej 9. 

 

21. Overkørslen skal nedlægges, når råstofindvindingen er ophørt. 

 

22. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand 

fra adgangsvejen ud på offentlig vej. 

 

23. Adgangsvejen skal renholdes efter behov. 
 

5.4. DISEPENSATION TIL GENNEMBRUD AF JORDDIGE 
 

24. Digegennembruddets bredde må ikke være over 3 meter 
 
25. Når gravetilladelsen udløber skal diget retableres til samme højde og bred-

de som umiddelbart nord og syd for gennembruddet. 
 

5.5. FORURENINGSFOREBYGGELSE 

26. Benzin m.v. (mineralolieprodukter) må ikke oplagres i underjordiske tanke. 
Overjordiske typegodkendte3 og dobbeltskrogede tanke med tilhørende 
slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal – uanset hvor de placeres 
indenfor det godkende graveområde – anbringes i aflåselige, lukkede con-
tainere, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brænd-
stoftankens volumen og øvrige olieprodukter.  

27. Tankning og parkering af alt kørende materiel udenfor driftstid skal foregår 
på et befæstet areal eller på et sted i graven hvor muld og overjord endnu 
ikke er afrømmet.  

 
28. Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og 

kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repa-
reres. Der må ikke ske reparationer i graven, undtaget hvis dette sker på et 
impermeabelt underlag. 

29. Evt. fremkommet olie- og kemikalieaffald bortskaffes i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende lovgivning på området 

                                                 
3 Jf. olietankbekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 
pipelines, kap. 2.  
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30. Arealets udseende skal fremstå ryddeligt og således ikke opfordre til uauto-
riseret henlæggelse af affald. 

31. Støder indvinder på kemikaliedepoter, gamle lossepladser eller lignende 
skal det omgående meddeles til Region Syddanmark med henblik på at af-
tale forholdsregler der forhindrer spredning af forureningskilden. 

 
 

6. EFTERBEHANDLINGSVILKÅR 
32. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som 

muligt, og arealerne bør kun beslaglægges i én dyrkningssæson. 

 

33. Arealet skal efterbehandles til landbrugsjord. 

 

34. Der skal efterbehandles til jordbrugsmæssige formål efter følgende retnings-

linjer: 

  

 Jord 
 Arealet skal pålægges den afrømmede muld, men der må ikke køres jord 

 på udefra til arealet. 

 

 Skråninger 
 Skråninger til private veje, ejendomsskel og hegn kan efterbehandles med 

 varierende hældning, dog maksimalt en hældning på 1:1,5. 

 

 Jordbrug 

 Arealet skal bearbejdes på en sådan måde, at de kan bruges til  jordbrugs-

 mæssig drift. Arealet skal grubes og drænes efter behov. 

   

35. Arealets oprindelige hældning skal genskabes, således at der ikke er ni-

veauspring, jordvolde eller jordbunker på arealet. 

  

36. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Re-

gion Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes 

nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen eller andre for-

hold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af 

Region Syddanmark 

 

37. Forinden større efterbehandlingsarbejder - herunder muldjordspålægning - 

påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. 

tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 
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38. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning 

etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet. 

 

39. Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør. 

 

40. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 24, indtræder efter-

behandlingsforpligtigelsen omgående. 

 

41. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der fo-

restår indvindingen. 
 

 

7. ØVRIGE BETINGELSER 
 
Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen 
uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning4. 

Denne tilladelse bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er påbegyndt 3 år efter, at 
den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år5. 

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller fore-
tage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt6  

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jord-
faste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Øhavsmuseerne. Indvindingen skal 
standses i det omfang den berører fortidsmindet7. Øhavsmuseerne beslutter snarest, 
om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles. 

 Den der foretager råstofindvindingen, skal give oplysninger om indvindingsvirksom-
heden og bl.a. indberette om arten og mængden af de forekomster, der indvindes 
samt om anvendelsen heraf. 

Der skal betales råstofafgift af de indvundne råstoffer. Afgiften opkræves af Skat. 

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, for-
pligtiget til straks at underrette Region Syddanmark. 

Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen i henhold til 
nærværende tilladelse, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de al-
mindelige erstatningsregler.  

                                                 
4 Jf. Råstoflovens § 10 
5 Jf. Råstofloven § 7 
6 Jf. Råstoflovens §§ 2 og 3 
7 Jf. Museumslovens § 27. 
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Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS 
(Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) inden 3 måneder efter udførel-
sen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer8.  

 
Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark ved grov eller gentagen overtræ-
delse af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt9. 
 
 

8. SIKKERHEDSSTILLELSE 
Ansøger har stillet en garanti til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr.nr. 14a, 
Stenstrup By, Stenstrup i Svendborg Kommune på kr. 250.000, indeks 171,46, 4. 
kvartal 201410. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 2 
ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt, af hensyn til 
ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. 
 
Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på ca. 100.000 
kr. pr (åben) ha og 50.000 til fjernelse af vej og reetablering af dige. Der er ikke plan-
lagt støjvolde. 
 
Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks 
reguleringsindeks for jordarbejder. Garantien reguleres efter foregående års indeks for 
4. kvartal. 
 
Garantien skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt 
af Region Syddanmark, idet garantistillelsen først da vil kunne frigives. 
 
 

9. TINGLYSNING 
Vilkårene om efterbehandling skal tinglyses på ejendommen11 når klagefristen er ud-
løbet, med Region Syddanmark som påtaleberettiget. 
Indvinder skal betale tinglysningsgebyret på kr. 1660. Når tinglysningen er sket vil re-
gionen sende en regning for udlagt gebyr.  
Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil 
de tinglyste bestemmelser blive aflyst og sikkerhedsstillelsen frigivet. 
 
 

                                                 
8 Jf. Råstoflovens § 28 stk 1. 
9 Jf. Råstofloven § 11, stk. 1 
10Jf. Råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2. 
11 Jf. Råstofloven § 10 stk. 5. 
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10. TILSYN 
Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overhol-
des. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges 
inden for en nærmere fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke ef-
terkommes rettidigt, umiddelbart foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens 
bekostning. 
 
 

11. AFGØRELSE OM VVM-PLIGT 
Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte12. 
Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en 
VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), da den ansøgte råstofindvin-
ding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen.  
Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljø-
påvirkninger, som råstofindvindingen medfører. 
Screeningen 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 
 
Projektets dimensioner 
Der er ansøgt om at grave på ca. 4 ha og der forventes en årlig indvinding på 10.000 
m3. Der vil gravet i en omtrent 1,5 m dybde, inklusiv muldlag. Der vil ikke blive indvun-
det råstoffer under grundvandsspejl. 
 
Den miljømæssige sårbarhed 
Der graves ikke under grundvandsspejlet. Kun den øverste del af lerlaget på arealet 
fjernes, ikke hele lerlaget, hvorfor det vurderes at det ikke vil have nogen effekt på 
grundvandet. 
Der ligger flere mindre områder kategoriseret som fredede naturtyper, lige op til gra-
veområderne, herunder en lille sø mod øst, hvoraf ca. 320m2 ligger på det ansøgte 
område og mod nord en lidt større sø der grænser op til skellet. Den nordlige sø ligger 
på toppen af en bakke og vil ikke blive påvirket af gravningen. Der skal graves uden 
om den østlige sø, men på grund af den lave gravedybde og den øvrige geologi, vur-
deres det sandsynligt, at gravningen heller ikke vil påvirke denne sø. 
Svendborg Kommune har givet dispensation til digegennembrud, mod at diget retable-
res når området efterbehandles, senest et år efter tilladelsens ophør. Svendborg 
Kommune vurderer ikke at bilag IV-arterne vil blive påvirket af digegennembruddet, 
forudsat at vilkårene herfor overholdes.  
 
 

                                                 
12 Jf. VVM-bekendtgørelsen § 3. 
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Påvirkningens omfang 
Der er en ejendom på matriklen, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. I tilladelsen 
stilles vilkår for driften, som har til formål at fjerne eller mindske gener ved råstofgrav-
ningen til et acceptabelt niveau. 
 
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 
Tilladelsen vil have en varighed af 10 år, men selve indvindingen vil foregå i etaper i 
korte intensive perioder hen over sommermånederne. Råstofindvinding er en irrever-
sibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves 
råstoffer, vil det ikke være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet re-
etableres til landbrugsmæssige formål. 
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 aktuelle tilfælde. 
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12. ANSØGNINGSPROCESSEN 
Wienerberger A/S har den 2. marts 2015 søgt Region Syddanmark om tilladelse til at 
indvinde 10.000 m3 råstoffer på en del af matrikel nr. 14a Stenstrup By, Stenstrup. 
Følgende er hørt og orienteret om ansøgningen med mulighed for at indgive kommen-
tarer og bemærkninger.  
 

• Svendborg Kommune 

• Øhavsmuseet 

• Naboer 
• Lodsejer 

 

12.1. SVENDBORG KOMMUNE  
Svendborg Kommune har i forbindelse med høringen udtalt følgende: 
 
Vejforhold 

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse13 til etablering af overkørsel på 
ejendommen Stenbankevej 7, Stenstrup. Der er stillet vilkår i forbindelse med 
overkørselstilladelsen som ses i afsnit 5.3 Adgangsveje. Tilladelsen med klage-
vejledning findes i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

Grundvandsforhold 
Svendborg Kommune har ingen indvendinger til en gravetilladelse mht. grund-
vandsinteresser. Der er ifølge kommunen ingen aktive private vandindvindinger 
på Stenbankevej, og der er ingen almene vandindvindingsinteresser i området. 

Naturforhold 
Svendborg Kommune har d. 25. marts 2015 givet dispensation til, i forbindelse 
med lergravningen, at lave et digegennembrud på 3 meters bredde, i jorddige 
mellem matrikel 14a og 14b Stenstrup By, Stenstrup, under forudsætning af at 
diget bliver retableret når gravetilladelsen udløber. Jf. Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet. 
Svendborg Kommune finder det ikke sandsynligt at digegennembruddet vil på-
virke nogle af områdets bilag IV-arter væsentligt, da ingen af dem menes at have 
levested i diget. 

 

12.2. ØHAVSMUSEERNE 
Øhavsmuseerne svarer at, på baggrund af fremsendte kortbilag har Arkæologi Syd-
fyns foretaget en arkivalsk kontrol. Der er ikke registreret fund på matriklen, men der-
imod på flere af nabomatriklerne. Selvom der ikke er registreret fund på matriklen vur-
derer de på baggrund af topografi og fundene på nabomatriklerne, at der kan fore-
komme væsentlige fortidsminder på stedet. De anbefaler derfor, at der foretages en 
arkæologisk forundersøgelse før der påbegyndes en udvinding af ler. 

                                                 
13  Jf. Vejlovens § 49. 
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Wienerberberger A/S oplyser i et brev til lodsejer, at der vil blive foretaget en muse-
umsgravning inden afgravningen påbegyndes. 
 

12.3. FORSYNINGSLEDNINGER  
Der kan findes forsyningsledninger i området. Det påhviler indvinder at indhente de 
fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne. 

 

12.4. NABOER 
Region Syddanmark har udsendt et orienteringsbrev til naboer Tønsbjerggård A/S og 
Niels Christian Nielsen om at der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding. 
 
Der er ikke modtaget nogen bemærkninger. 
 
 

13.  BESIGTIGELSE AF AREALET 
Regionen var på besigtigelse af arealet den 27. februar 2015. Der er et jorddige der ønskes en 
dispensation til at lave vejadgang igennem. Jorddiget er i/under et læbælte og er en ca 0,5 m 
høj og ca 0,5 – 1 m bred jordvold.  
 
 

14. PARTSHØRING 
Region Syddanmarks udkast til tilladelse har været i høring i perioden fra den 11. au-
gust til den 8. september 2015 hos; 

 

• Svendborg Kommune 
• Wienerberger A/S  

• Lodsejer Torben F. H. Kristensen og Lene G. Petersen 

• Naboer: Tønsbjerggård A/S og Niels Christian Nielsen 
 

Der er indkommet følgende høringssvar: 
 
Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 

Telefonisk 
henvendelse 
fra nabo på 
Tønsbjerggård 

Naboen er lidt i tvivl om hvorvidt hans 
ejendom har drænrør indover graveområ-
det og ønsker derfor et vilkår indføjet om 
erstatningspligt ved  eventuelle skader på 
drænrør som følge af lerindvindingen. 

Under ØVRIGE BETINGELSER s. 9. 

står ” Erstatningsansvar for eventuelle 
skader opstået som følge af indvindin-
gen i henhold til nærværende tilladelse, 
påhviler vedkommende, der udnytter til-
ladelsen efter de almindelige erstat-
ningsregler”.  

Regionen anser skade på drænrør som 
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værende dækket heraf. 

 
 

15. KLAGEVEJLEDNING 
Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige 
spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressa-
ten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig indivi-
duel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og 
organisationer, 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. Klage-
portalen ligger på www.virk.dk. Der logges på www.virk.dk, som man plejer, typisk 
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet af-
gørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-
len. En klage koster kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Geby-
ret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark på klageportalen senest 
den 12. oktober 2015 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 klagemyndighe-
den bestemmer andet.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
modtagelsen af dette brev. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Rå-
stoffer, miljoe-raastoffer@rsyd.dk gerne med henvisning til sagsnummer og titlen på 
tilladelsen. 
 
 

16. BILAG 
Oversigtskort 
Grave- og efterbehandlingsplan 
Overkørselstilladelse 
Dispensation til digegennembrud 
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 
Indvinder:   Wienerberger A/S – Petersminde teglværk.  
   peter.frederiksen@wienerberger.dk 
 
Lodsejer:  Torben F. H. Kristensen 
   Lene G. Petersen 
   Stenbankevej 9, 5771 Stenstrup 
 
Kommune: Svendborg Kommune 
   Jakob Nørby 
   jakob.norby@svendborg.dk 
 
Museum:  Øhavsmuseet 
   arkaeologi@ohavsmuseet.dk 
 
Naboer:  Tønsbjerggård A/S 
   Assensvej 253, 5771 Stenstrup 
 
   Niels Christian Nielsen 
   Stenbankevej 7, 5771 Stenstrup 
 
 
Energi Fyn, energifyn@energifyn.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 
Statsforvaltningen Syddanmark, syddanmark@statsforvaltningen.dk 
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk    
Naturstyrelsen Fyn, eea@nst.dk 
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk 
Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fugleroeveren@sol.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, svendborg@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Fyn, kalckar@webspeed.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk 
Friluftsrådet, Skandiagade 13, 2450 Kbh. SV, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet Lokalafdeling Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk 
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BILAG 1 – OVERSIGTSKORT 
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BILAG 2 – GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN 
Etaperne efterbehandles løbende, efterhånden som de færdiggraves. Etape 1 efter-
behandles inden etape 2 påbegyndes og så videre. Se i øvrigt afsnit om efterbehand-
lingsvilkår i afsnit 6.
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Wienerberger forventer at bruge 2 år pr etape og der er i alt 3 etaper. 
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1 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. 
2 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende, nr. 1190 af 26. septem-
ber 2013 

Dispensation til gennembrud af dige ved Stenbankevej 9, 5771 
Stenstrup, matrikel 14a, Stenstrup by, Stenstrup  
 
 
Der er med ansøgning af 9. marts 2015 søgt om dispensation til, i for-

bindelse med lergravning, at lave et gennembrud på 3 meters bredde i 

jorddige mellem matrikel 14a og 14b, Stenstrup by, Stenstrup. Diget vil 

blive retableret når den tiårige gravetilladelse udløber. 

 

 

Afgørelse 
 
I henhold til museumslovens1 § 29 j, stk. 2 giver Svendborg Kommune 

hermed dispensation til gennembrud af jorddige mellem matrikel 14a og 

14b, Stenstrup by, Stenstrup. Dispensation gives på følgende vilkår: 

 

• Digegennembruddets bredde må ikke være over 3 meter. 

 

• Når gravetilladelsen udløber skal diget retableres til samme høj-

de og bredde som umiddelbart nord og syd for gennembruddet.  

 

 
Baggrund for afgørelsen 
 

Diget er afsat med digesignatur på det såkaldte ”digekort” i 1:25.000 fra 

Kort og Matrikelstyrelsen 1992, og er derfor ifølge § 1, stk. 1, pkt. 4 i 

Digebekendtgørelsen2  omfattet af museumslovens § 29 a stk. 1.  Se 

figur 1. I § 29 a, stk. 1 står der: Der må ikke foretages ændring i tilstan-

den af sten- og jorddiger og lignende.  

 

Ifølge Museumslovens § 29j, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen i særlige 

tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 29a, stk. 1. 

 

Ifølge ”Vejledning om beskyttede sten og jorddiger” (Kulturarvsstyrelsen 
2009) skal regler om dispensation administreres restriktivt. En væsentlig 

jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse er ikke en 

tilstrækkelig begrundelse for et indgreb. Ifølge vejledningen skal der dog 

som hovedregel gives tilladelse til åbninger til gennemkørsel i beskytte-

de diger, hvis f.eks. dyrkning af et areal indebærer kørsel på landevej.  

 

 

Kultur, Erhverv og Udvikling 

Natur og Klima 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

Fax. +4562228810 

 

arne.bruun@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

25. marts 2015 

 

Afdeling: Natur og Klima 

Ref. MNMABR 

 
Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag                Kl. 10.00-16.30 

Fredag                  Kl. 09.00-14.00 
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Figur 1. Udsnit af digekortet (rev. 1992). © Cowi A/S 

 

I denne sag begrundes ønsket om et gennembrud med, at man ønsker at 

skåne den yderste del af Stenbankevej for tung trafik. Gennembruddet 

ønskes placeret umiddelbart syd for registreret vandhul ved diget.  Se 

figur 2.  

 

Det er oplyst, at der vil blive meddelt en tiårig gravetilladelse, og at diget 

vil blive retableret i forbindelse med den retablering, der vil ske af hele 

graveområdet, når lergravningen er afsluttet.   

Diget er iflg. oplysninger og foto fra Region Syd, et op mod 0,5 meter højt 

jorddige. Vi vurderer, at diget har både kulturhistorisk, biologisk og land-

skabelig betydning. På grund af gennembruddets beskedne størrelse, og 

det faktum at diget vil blive retableret efter ca. 10 år, vurderer vi dog, at 

der kan gives dispensation til gennembruddet.  

 

Vurdering af bilag IV-arter 
Ifølge bilag IV-håndbogen findes følgende bilag IV-arter indenfor det 10 x 

10 km. kvadrat, hvor diget befinder sig: hasselmus, sydflagermus, dværg-

flagermus, markfirben, spidssnudet frø og springfrø. Det er ikke sandsyn-

ligt, at det tilgroede jorddige er levested for nogle af de nævnte arter. Vi 

vurderer, at den lille ændring, som digegennembruddet udgør, ikke vil 

påvirke bilag IV-arter væsentligt. 

 

 

 

 

   



 Side 3 af 4

 
Figur 2. Ønsket placering af digegennembrud. © Cowi A/S 

 

Klagevejledning 
 
Du kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, efter muse-

umslovens § 29 t, stk. 1. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via 

www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejled-

ning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme-

side. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svend-

borg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklage-

nævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
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Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at følgende kan kla-

ge: 

 
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

- offentlige myndigheder 

- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-
se i afgørelsen 

- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø 

- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser. 

 

Når du klager skal du betale et gebyr på 500 kr, som du betaler med be-

talingskort i Klageportalen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du 

gebyret betalt tilbage.  

 

Se vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 

1, i naturbeskyttelsesloven. 

 

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig 

på arne.bruun@svendborg.dk eller på telefonnummer 30175431. 

 

 

Kopi til: 

 

• Lene Galsgård Petersen og Torben Holmgård Kristensen, Sten-

bankevej 9, 5771 Stenstrup 

• Niels Christian Nielsen 
• Naturstyrelsen nst@nst.dk 

• Svendborg Museum info@svendborgmuseum.dk 

• Dansk Botanisk Forening nbu_fyn@botaniskforening.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk og svendborg@dof.dk 

• Kulturstyrelsen fortidsminder@kulturstyrelsen.dk 

• Friluftsrådet Sydfyn@friluftsraadet.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

Arne Bruun 

Miljøtekniker 

 

Dir. tlf. +4562233431 



 

Wienerberger A/S 
Att. Peter Frederiksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til etablering af overkørsel på ejendommen 
Stenbankevej 7, Stenstrup.  
 
Du har søgt om tilladelse til at etablere en overkørsel fra ejendommen 
Stenbankevej 7, Stenstrup til den offentlige vej, Stenbankevej. 
Overkørslen skal bruges i forbindelse med råstofindvinding på 
naboejendommen Stenbankevej 9, Stenstrup.  
 
Svendborg Kommune har besigtiget stedet og har ingen bemærkninger 
til den ansøgte overkørsel.  
 
Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til ansøgte overkørsel. 
 
Tilladelsen gives i henhold til vejlovens § 70 på følgende vilkår: 
 

• At overkørslen placeres i henhold til fremsendte tegning (vedlagt) 
 

• At overkørslen kun må benyttes i forbindelse med 
råstofindvindingen på naboejendommen, Stenbankevej 9.  
 

• At overkørslen skal nedlægges, når råstofindvindingen ophører.  
 

Vi gør opmærksom på, at alle udgifter i forbindelse med etableringen af 
overkørslen er uvedkommende for Svendborg Kommune.  
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Nyberg 
/Team Trafik 
  
 
 
 
 
 

Center for Ejendomme 
og Teknisk Service 
Trafik og Infrastruktur 
 
Svendborgvej 135 
5762  Vester Skerninge 
 
Tlf.   62 23 30 00 
Fax.        
 
TI@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 
 
 
 
 
 
26. juni 2015 
 
 
 
Sagsid: 15/16777 
 
Ref.: LEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Åbningstider 
Mandag-onsdag 9.00-15.00 
Torsdag            10.00-16.30 
Fredag              9.00-14.00 
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