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1 AFGØRELSE 

Tilladelsen er et tillæg til ”Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten gældende til den d. 

1. januar 2024 på matr.nr. 24a Brylle By, Brylle, i Assens Kommune”, meddelt af Assens Kommune den 9. 

januar 2014. 

Tillægget omhandler: 

 Ændring af vilkår 11 i den gældende tilladelse. Den årlige indvindingsmængde øges fra 150.000 mᶟ 

heraf 100.000 mᶟ under grundvandsspejlet til 250.000 mᶟ heraf op til 250.000 mᶟ under grundvands-

spejlet. 

 Tilføjelse af vilkår 11a vedr. maskin- og anlægspark. 

Forud for meddelelse af dette tillæg har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal fastsættes, samt 

foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. 

Udover ovennævnte vilkårsændringer fortsætter gravningen på samme vilkår som i den eksisterende tilla-

delse af 9. januar 2014, se bilag 5. 

Der redegøres i afsnit 6 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen 

kræver.   

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 

- råstofloven 

- miljøvurderingsloven  

- Region Syddanmarks Råstofplan 2016  

- habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administra-

tion af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) 

- habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter) og 

- høringssvar fra Vejle Kommune. 

- redegørelse (notat) fra Niras Vedr. grundvandsændring ved Brylle Grusgrav, se bilag 2. 

- vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.  

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten: 

- forvaltningsloven  

Samtidige afgørelser fra andre myndigheder: 

Assens Kommune har d. 11 juni 2020 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til råstofindvin-

ding under grundvandsspejlet på matr. nr. 24a Brylle By, Brylle. Se bilag 4 for kopi af afgørelsen.  
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1.1 Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 

Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til tilladelse til indvinding af 250.000 mᶟ heraf op til 250.000 mᶟ 

under grundvandsspejlet sand, grus og sten årligt på 24 ha af matr.nr. 24a, Brylle By, Brylle, i Assens Kom-

mune. Se oversigtskort herunder: 

 
Oversigtskort over området. 

Tillægget til tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tillægget er betinget af vilkårene, som 

er stillet i medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger. 

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 

hvornår retten er stiftet og uanset om der er sket tinglysning. 

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse eller 

der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.  
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Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkårene, jf. råstoflovens § 11.  

Tillægget til tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller 

ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

 

1.2 Før tilladelsen tages i brug 

 Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virk-

ning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvinding.   

1.3 Ejerforhold 

Ifølge tingbogen står Simon Brændgaard Nissen som ejer af matr.nr. 24a, Brylle By, Brylle, i Assens Kommune. 

 

2 SAGENS BAGGRUND 

2.1 Ansøgningens indhold 

NCC Industry A/S har en råstoftilladelse til indvinding af 150.000 mᶟ sand, grus og sten heraf 100.000 mᶟ 

under grundvandsspejlet på 24 ha af matr.nr. 24a Brylle By, Brylle i Assens Kommune, råstoftilladelsen gælder 

til d. 1. januar 2024. 

Der søges om en vilkårsændring af vilkår 11, så der årligt kan indvindes 250.000 mᶟ heraf op til 250.000 mᶟ 

under grundvandsspejlet, idet ansøgeren forventer at der i de kommende år bliver behov for at øge indvin-

dingsmængden pga. en øget daglig efterspørgsel af materialer i området. 

For at kunne indvinde alle tilgængelige råstoffer under vand påtænkes at anvende en suger, der kan nå dy-

bere ned under vand end den wiremaskine, der hidtil har været anvendt. En ny suger vil være eldrevet, mens 

den gamle wiremaskine har været dieseldrevet. 

2.2 Beskrivelse 
 

NCC har i 2020 anmeldt og fået godkendelse fra Region Syddanmark til en øget indvindingsmængde i Brylle 

Grusgrav på 100.000 mᶟ over grundvandsspejlet. Godkendelsen blev givet på baggrund af Region Syddan-

marks vurdering og på baggrund af den VVM-screening, der er fortaget af Assens Kommune i 2014 i forbin-

delse med udarbejdelse af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding, og jf. den hydrogeologiske vurde-

ring af råstofindvinding under grundvandsspejlet udarbejdet af Niras i 2013. Det var Region Syddanmarks 

vurdering, at der ikke kan tillades yderligere gravning under grundvandsspejl uden en nærmere vurdering. 
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Ifølge NCC Industry A/S vil råstofferne i grusgraven fremover blive færre og færre over vandspejl, og råstof-

ferne vil, i de kommende år, hovedsageligt kunne indvindes under vandspejl. 

 

Regionen har i forbindelse med ansøgningen noteret flere opmærksomhedspunkter bl.a.:  

 

- Naturbeskyttede områder (mose, eng og vandløb)  

- Dele af arealet ligger indenfor OSD, og dele af arealet ligger indenfor NFI  

- Der er flere vandboringer (gartneri- samt drikkevandsboringer) indenfor 200 meter  

- Der er bindende forudsætninger for udlægningen af graveområdet i råstofplan 2012 – forudsætningerne 

handler om efterbehandling til natur/ekstensivt landbrug pga. hensynet til grundvand samt at mose og bæk 

ikke må påvirkes. 

 

For at belyse ovenstående opmærksomhedspunkter, har NCC ladet udarbejdet en hydrologisk og hydrogeo-

logisk vurdering af påvirkningen af grundvandet, naturområderne og vandløb, se bilag 2. 

 

3 VILKÅR  

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tilladelsen. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med hjem-

mel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.  

3.1 Omfang 

Vilkår 11 i den gældende tilladels ændres fra ’’Der må indvindes 150.000 mᶟ sand, grus og sten årligt. Heraf 

100.000 mᶟ årligt under grundvandsspejlet’’ til: 

 

11. Der må årligt indvindes 250.000 mᶟ heraf op til 250.000 mᶟ under grundvandsspejlet sand, grus 

og sten. 

Desuden indsættes et vilkår: 

11a. Til råstofindvinding, herunder efterfølgende behandling af materialerne, må kun anvendes de 

i ansøgningen angivne maskiner: 2 læssemaskiner, 1 el-drevet suger og 1-2 tørsorteringsanlæg. Af-

vigelser herfra kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra Region Syddanmark. 

Alle andre vilkår og bestemmelser i den gældende tilladelse af d. 1. januar 2014 som har ikke tilknytning til 

råstofindvindings mængde samt dieseldrevet wiremaskine skal fortsat overholdes. 
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3.2 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vand-

indvinding mv. 

Vilkår efter vandforsyningsloven 

Assens Kommune har den 11. juni 2020 med hjemmel i vandforsyningsloven meddelt en ny tilladelse med 

vilkår der skal overholdes, tilladelsen er vedlagt som bilag 4. 

 

4 GENERELLE BESTEMMELSER 

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser: 

Tilsyn 

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven over-

holdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal 

lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt 

et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den 

ansvarliges regning. 

 

5 ANSØGNINGSPROCESSEN  

Afsnit 5.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens be-

mærkninger til disse. Under afsnit 5.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar 

og regionens bemærkninger til disse.  

 

5.1 Myndighedshøring 

Ansøgningsmaterialet har i perioden d. 1. maj 2020 til d. 29. maj 2020 været sendt i myndighedshøring jf. 

råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstoftilladelse 

på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgende myn-

digheder: 

 Assens Kommune 

Der indkom følgende høringssvar: 
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Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger 
 
 

Assens Kommune Kommunen vurderer, at der fortsat skal 
stilles vilkår om efterbehandling af rå-
stofindvindingsområdet til natur. 

Ansøgningen drejer sig om kun ændring af vilkår 
vedr. indvindingsmængede over/under grund-
vandsspejlet i den gældende råstoftilladelse. 
Vilkår om efterbehandling er fortsat som med-
delt i  gældende råstoftilladelse af Assens Kom-
mune af d. 9. januar 2014. 

5.2 miljøvurderingsloven  

Screeningsafgørelsen 

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har foretaget en 

screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven. 

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 

kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og 

der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal. 

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 3. 

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden d. 21. oktober 2020 – d. 12. november 

2020. Der er indkommet høringssvar, som er indarbejdet i screeningsafgørelsen. 

Afgørelsen om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse) er med-

delt den 4. december 2020 i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Klagefristen udløb den 4. januar 2021. 

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning for-

bundet med indvindingen. 

5.3 Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19. I forbindelse med parts-

høringen har Region Syddanmarks udkast til tillæg til tilladelse samtidigt været i høring hos Assens Kommune. 

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag: 

Navn  Grund til partsstatus Berørt ejendoms 
adresse 

Kontaktadresse 

Assens Kommune Myndighed  lishr@assens.dk, jord-
vand@assens.dk 

NCC Industry A/S Ansøger  nlu@ncc.dk 

Simon Brændgaard 
Nissen 

Lodsejer  Solevadvej 42, 5690 Tom-
merup 

mailto:nlu@ncc.dk
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David Cutler Herrick Naboer Assensvej 330 
5690 Tommerup 

Assensvej 330 
5690 Tommerup 

Lene Arentoft Humlekrogen 4 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 4 
5690 Tommerup 

Luise Køstner Humlekrogen 8 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 8 
5690 Tommerup 

Morten Larsen 
Lægteskov 

Humlekrogen 20 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 20 
5690 Tommerup 

Nanna Kirstine 
Brændgaard 

Humlekrogen 18 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 18 
5690 Tommerup 

Pia Kousgaard Solevadvej 42 
5690 Tommerup 

Solevadvej 42 
5690 Tommerup 

Preben Erhart 
Pedersen 

Humlekrogen 12 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 12 
5690 Tommerup 

Selma Kousgaard 
Magnúsdóttir 

Solevadvej 42 
5690 Tommerup 

Solevadvej 42 
5690 Tommerup 

Carsten Frank Nielsen Humlekrogen 4 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 4 
5690 Tommerup 

Donna Lee Herrick Assensvej 330 
5690 Tommerup 

Assensvej 330 
5690 Tommerup 

Frederik Gothen 
Rolschau 

Solevadvej 40 
5690 Tommerup 

Solevadvej 40 
5690 Tommerup 

Lene Kildemark 
Rolschau 

Solevadvej 40 
5690 Tommerup 

Solevadvej 40 
5690 Tommerup 

Mj-Ejendomme Aps Humlekrogen 20 
5690 Tommerup 

Storegade 48 
5592 Ejby 

Morten Ladekarl 
Magnussen 

Humlekrogen 8 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 8 
5690 Tommerup 

Simon Brændgaard 
Nissen 

Solevadvej 42 
5690 Tommerup 

Solevadvej 42 
5690 Tommerup 

Ulrikka Brændgaard 
Nissen 

Solevadvej 44 
5690 Tommerup 

Solevadvej 44 
5690 Tommerup 

Dansk Vizsla Klub Humlekrogen 18 
5690 Tommerup 

Humlekrogen 18 
5690 Tommerup 

For.An Solevadvej 44 
5690 Tommerup 

Solevadvej 44 
5690 Tommerup 

Kiropraktorerne 
Kildemark & Rolschau 
Holding Aps 

Solevadvej 40 
5690 Tommerup 

Solevadvej 40 
5690 Tommerup 

Mm Ejendomme Og 
Stillads Aps 

Assensvej 332A 
5690 Tommerup 

Assensvej 332A 
5690 Tommerup 

Mm Stilladser Aps Assensvej 332A 
5690 Tommerup 

Assensvej 332A 
5690 Tommerup 

Mmf&Plast Aps Assensvej 332B 
5690 Tommerup 

Assensvej 332B 
5690 Tommerup 

Ncc Industry A/S Humlekrogen 4 
5690 Tommerup 

Hørkær 8 
2730 Herlev 

Vacumex A/S Assensvej 332K 
5690 Tommerup 

Assensvej 332K 
5690 Tommerup 

Viemose-Driboga A/S Nabo matrikel 25f Odensevej 38 
5690 Tommerup 



9 
 

 

 

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 18-12-2020 til 08-01-2021 og der er 

ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

6 REGIONENS VURDERING AF SAGEN 

6.1 Lovgrundlag  

En råstoftilladelse skal, jf. råstoflovens § 10, stk. 1, indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbe-

handling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet 

og jorden.  

Tilladelsen kan, jf. råstoflovens § 10, stk. 2, indeholde vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i 

forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3, kan regionsrådet 

fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.  

 

6.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger 

Habitatbekendtgørelsen 

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, foretages en 

vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virknin-

ger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser 

vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles di-

spensation til det ansøgte. 

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 

yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af ha-

bitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. 

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder): 

Det nærmeste Natura 2000-område er Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å ca. 900 m øst for 

graven. 

Natura 2000-området omfatter hovedparten af Fyns største vandløb, Odense Å, fra Arreskov Sø til Åsum, 

store dele af de betydende tilløb Lindved Å, Hågerup Å og Sallinge Å, samt nedre dele af visse mindre tilløb. 



10 
 

Natura 2000-området er hovedsagelig snævert afgrænset til vandløbene. Kun omkring Odense Å er nogle af 

de vandløbsnære arealer medtaget. 

Særligt omkring Odense og lige syd herfor er habitatområdet noget bredere og omfatter det meste af ådalen. 

Her findes mange små forekomster af kildevæld, rigkær og elle- og askeskove, som udgør rester af tidligere 

meget udbredte og særdeles artsrige eng- og moseområder. På ådalens sider findes enkelte arealer med 

kalkoverdrev og surt overdrev. Flere steder i vandløbssystemet findes der en bestand af tykskallet malermus-

ling. Arten har været i kraftig tilbagegang både på landsplan og i hele EU. I Odense Å findes desuden bæk-

lampret samt den rødlistede pigsmerling, der også findes i Lindved Å og Hågerup Å. Havlampret blev for nyligt 

observeret fåtalligt i Odense Å. Sump-vindelsnegl og skæv vindelsnegl er ligeledes fundet ved de vandløbs-

nære arealer langs Odense Å.  

I 2012 blev det konstateret, at odderen efter mange års fravær er genindvandret til Odense Å. Odense Kom-

mune har ligeledes foretaget en opfølgende eftersøgning efter odder på udvalgte lokaliteter ved Odense Å 

og Lindved Å. Denne undersøgelse har bekræftet at odder er udbredt i Odense Å og samt Lindved Å 

 

Råstof indvinding kun har en lokal påvirkning, dette vurderes på baggrund af notatet fra Niras, se bilag 2. Som 

det fremgår af notatet, kan der ikke observeres en sænkning af vandstandsniveauet som følge af den nuvæ-

rende indvinding under grundvandsspejlet. (Indvindingen har siden 2017 vært mere end 250.000 m3). Dette 

skyldes formodentlig, at effekten af råstofindvindingen er minimal sammenholdt med de klimatiske variati-

oner i vandstandsniveauerne. Dette indikerer, at man ligger i den lave ende af de tidligere påvirkningsbereg-

ninger, der bestemte en mindste sænkning på 9.5 cm. Tages det i betragtning at disse beregninger ikke tager 

højde for en potentiel forøgelse af grundvandsdannelsen, som følge af de åbne vandflader, vil den resulte-

rende sænkning formentlig være endnu mindre. Sammenholdes denne sænkning med en årstidsvariation på 

op til 1 meter, vil det være vanskelig at observerer påvirkningen fra råstofindvindingen.   

Der er ikke aktiviteter i nær området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af Natura 2000 

området (kumulative forhold). 

Region Syddanmark vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 

påvirke Natura 2000-området væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konsekvensvur-

dering af projektets virkning på Natura 2000-området. 

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter): 

 

Påvirkningen af habitatdirektivets bilag IV er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af den gældende rå-

stoftilladelse. Heri beskrives at der ikke er registreret bilag IV-arter i området af Assens Kommune eller i 

forbindelse med den statslige overvågning, og at området ikke er typisk egnet for bilag IV-arter. Området er 

således et typisk landbrugslandskab uden særlig naturværdi og uden egnede biotoper for bilag IV-arter. 
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Arealet er nu et aktiv graveområde og erfaringsmæssigt ikke en egnet biotop for bilag IV-art. Ifølge opslag på 

Danmarks Miljøportal og høring af Assens Kommune på ansøgnings tidspunktet, er der ikke inden for eller i 

umiddelbar nærhed af graveområdet konstateret forekomster af dyre- eller plantearter, som fremgår af ha-

bitatdirektivets bilag IV. 

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:  

Det er Region Syddanmarks vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- 

eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Region 

Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrear-

ter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget. 

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold  

 

Det ansøgte areal ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for 

indvindingsopland til alment vandværk. I området sker primært indvinding til markvanding/gartneri. Vandet 

har vist sig ikke at være egnet til drikkevand pga. højt indhold af klorid. Assens Kommune har meddelt den 

oprindelige tilladelse af d. 9 januar 2014 på baggrund af en række vilkår til sikring af grundvandet efter at 

indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.  

Det drejer sig om vilkårene 39 til 42 samt vilkår 48 og 54, som er stillet for at sikre beskyttelsen af grundvan-

det. 

Desuden har kommunen stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndte-

ring af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er mindsket tilstrækkeligt. 

Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 i 

jordforureningsloven. 

Region Syddanmark vurderer, at den ansøgte vilkårsændring, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil påvirke 

grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt. 

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab 

§ 3-områder: 

Holmehave Bæk syd for området er omfattet af åbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 16. As-

sens Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af den gældende tilladelse, meddelt dispensation til ter-

rænændringer som følge af råstofindvinding (og herunder anlæg af støjvold) indenfor åbeskyttelseslinjen. 

Dele af arealerne langs Holmehave Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og registreret som mose 

og eng. 
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Vilkår 13 i den oprindelige råstoftilladelse af d. 9 januar 2014 sikrer beskyttelsen af § 3 beskyttede områder 

ved at forbyde gravning tættere end 75 m fra Holmehave Bæk. 

Niras har for ansøger lavet en konsekvensvurdering af forøgelsen af råstofindvindingen under grundvands-

spejlet fra 100.000 mᶟ/år til 250.000 mᶟ/år i Brylle Grusgrav, se bilag 2. De konkluderer at den nuværende 

råstofindvinding har haft en minimal effekt på trykniveauer i området sammenholdt med den naturlige års-

tidsvariation og at det, når det sammenholdes med den bufferkapacitet, der allerede er opbygget i de eksi-

sterende råstofsøer, betyder at en forøgelse af indvindingen til 250.000 mᶟ/år ikke forventes at have nogen 

betydende påvirkning af trykniveauet i det omkringliggende grundvandsmagasin, naturområder samt grund-

vandsudstrømningen til Holmehave Bæk. 

Det vurderes på baggrund af redegørelsen fra Niras, at den ansøgte vilkårsændring ikke vil påvirke de § 3 

beskyttede natur typer eller vandløb væsentligt.  

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold 

Støj: 

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henføre beboelser i landområder tæt ved 

råstofgrave til områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder i Miljøstyrelsens støjvej-

ledning, se vilkårene under afsnit Støj, vibrationer og støv i den oprindelige tilladelse af d. 9 januar 2014.  

Støjniveauet fra grusgraven forventes at blive lavere ved udskiftning af dieseldrevet wire gravemaskine til el-

drevet suger.   

Støv: 

Regionen vurderer, at de ansøgte vilkårsændringer ikke vil ændre på den eksisterende forhold i forbindelse 

med støvdannelse. 

Trafikbelastning: 

Adgangen til råstofgraven vil fortsat ske fra Assensvej. Det er Assens Kommune, der som vejmyndighed vur-

derer de trafikale forhold.  

Da mængden af råstoffer ændres fra 150.000 mᶟ til 250.000 mᶟ, kan antallet af kørsler forventes at stige med 

ca. 66 %. 

 

NCC Industry A/S har siden 2017 indberettet følgende indvundne råstofmængder: 

2017: 362.554 mᶟ 

2018: 340.977 mᶟ 

2019: 285.279 mᶟ 

Og for 2020 forventes: 250.000 mᶟ 
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Region Syddanmark vurderer derfor, at stigende antal af kørsler i forbindelse med den ansøgte vilkårsæn-

dring ikke vil bemærkes, i det den øgede kørsel er sket siden 2017, og fremover vil forventes mindre. 

Regionens samlede vurdering  

Region Syddanmark vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tillægget 

til tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur 

og omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interes-

ser, der gælder for området. 

Den ændrede fremgangsmåde med anvendelse af eldrevet suger indebærer desuden en mere optimal ud-

nyttelse af råstofressourcen samtidig med, at de miljømæssige gener mindskes.  

Hensynene efter råstoflovens § 3 kan således fuldt ud varetages ved meddelelse af tillægget. 

På den baggrund vurderer Region Syddanmark, at der kan meddeles tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig 

råstofindvinding.  
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7 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING 

7.1 Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse om tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørelsen 

kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet 

efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

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

kende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.  

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et 

link til på forsiden af Nævnenes Hus, hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.  

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomhe-

der 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 4. marts 2021 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 jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra 

offentliggørelsen af afgørelsen. 

 

 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/
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7.2 Underretning om afgørelsen 
 

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen. 

Myndigheder 

 
Assens Kommune, lishr@assens.dk, jordvand@assens.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
SKAT, myndighed@skat.dk 

Parter 

 

Navn Modtageradresse Postnr Bynavn 

David Cutler Herrick Assensvej 330 5690 Tommerup 

Lene Arentoft Humlekrogen 4 5690 Tommerup 

Luise Køstner Humlekrogen 8 5690 Tommerup 

Morten Larsen Lægteskov Humlekrogen 20 5690 Tommerup 

Nanna Kirstine Brændgaard Humlekrogen 18 5690 Tommerup 

Pia Kousgaard Solevadvej 42 5690 Tommerup 

Preben Erhart Pedersen Humlekrogen 12 5690 Tommerup 

Selma Kousgaard Magnúsdóttir Solevadvej 42 5690 Tommerup 

Carsten Frank Nielsen Humlekrogen 4 5690 Tommerup 

Donna Lee Herrick Assensvej 330 5690 Tommerup 

Frederik Gothen Rolschau Solevadvej 40 5690 Tommerup 

Lene Kildemark Rolschau Solevadvej 40 5690 Tommerup 

Mj-Ejendomme Aps Storegade 48 5592 Ejby 

Morten Ladekarl Magnussen Humlekrogen 8 5690 Tommerup 

Simon Brændgaard Nissen Solevadvej 42 5690 Tommerup 

Ulrikka Brændgaard Nissen Solevadvej 44 5690 Tommerup 

Dansk Vizsla Klub Humlekrogen 18 5690 Tommerup 

For.An Solevadvej 44 5690 Tommerup 

Kiropraktorerne Kildemark & Rolschau Holding Aps Solevadvej 40 5690 Tommerup 

Mm Ejendomme Og Stillads Aps Assensvej 332A 5690 Tommerup 

Mm Stilladser Aps Assensvej 332A 5690 Tommerup 

Mmf&Plast Aps Assensvej 332B 5690 Tommerup 

Ncc Industry A/S Hørkær 8 2730 Herlev 

Vacumex A/S Assensvej 332K 5690 Tommerup 

Viemose-Driboga A/S Odensevej 38 5690 Tommerup 

mailto:jordvand@assens.dk
mailto:lishr@assens.dk
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Foreninger og organisationer (klageberettigede) 

 
  
Dansk Botanisk Forening, nbu_fyn@botaniskforening.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, assens@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, kalckar@webspeed.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet lokalkreds, sydfyn@friluftsraadet.dk 

 

 

 

 

  

mailto:nbu_fyn@botaniskforening.dk
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8 BILAG 

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen: 

1. Oversigtskort 

2. Redegørelse (notat) fra Niras 

3. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema 

4. Assens Kommunens afgørelse 

5. Råstoftilladelse af d. 9. januar 2014 
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Bilag 1 Oversigtskort 

 

 

Afgrænsning af grusgraven med lyse grøn, gældende råstoftilladelse af 9. januar 2014. 
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Bilag 2 Redegørelse (notat) fra Niras   
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NCC 

 
Grundvandsændring ved Brylle Grusgrav 

 
 

 

 

1 Introduktion 
NCC har bedt NIRAS om at lave en hydrologisk og hydrogeologisk vurdering af på-

virkningen af grundvandet, naturområderne og vandløb som følge af en forøgelse 

af råstofindvindingen under grundvandsspejlet på matr. 24a, Brylle By, Brylle, As-

sens Kommune, fra 100.000 m³ pr. år til 250.000 m³ pr. år. Den nuværende rå-

stofindvinding under grundvandsspejl blev påbegyndt i 2016 og er stadig aktiv. 

der indvindes på nuværende tidspunkt fra en vestlig sø på 3,3 hektar og en nord-

østlig sø på ca. 4,1 hektar. Indtil 2018 blev der også indvundet fra en østlig sø på 

0,3 hektar. Se Figur 1.1 for søernes placering.  

 

Figur 1.1: Plan over nærområdet omkring Brylle Grusgrav. §3 beskyttet naturtyper er markeret med 

farvelagt skravering. Grøn er engarealer, brun er mose, blå er søer. Søernes udbredelse er afgræn-
set af NCC ved feltobservation i 2020. 
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Vurderingen foretages på baggrund af en analyse af de hydrologiske og hydrogeo-

logiske data for området, og ved anvendelse af teorier præsenteret af Miljøstyrel-

sen i en rapport fra 2000 /1/. 

NIRAS udførte i 2013 en vurdering af påvirkningerne på grundvand og natur som 

følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet på op til 100.000 m³/år /2/ for 

Assens Kommune. Af beregningerne fremgik det, at det skulle forventes en sænk-

ning i de etablerede gravesøer på mellem 9,5 og 66 cm. Estimaterne blev bestemt 

på baggrund af erfaringstal for hydrauliske ledningsevner og porøsitet. Høj porøsi-

tet og høj hydraulisk ledningsevne vil generelt resultere i lavere sænkninger. Lav 

porøsitet og høj hydraulisk ledningsevne vil generere større sænkninger. Det frem-

går ligeledes af rapporten, at disse estimater er konservative og den faktiske 

sænkning forventes at være mindre. 

I henhold til Miljøstyrelsens rapport fra 2000 /1/ skal det understreges, at råstof-

indvinding ikke er at sidestille med grundvandsindvinding. I forbindelse med rå-

stofindvinding sker der ikke en fjernelse af vand fra grundvandssystemet, men en 

omrokering således at der sker en strømning fra grundvandsmagasinet ind i rå-

stofsøen, til opfyldning af det genererede reservoir. Denne strømning vil aftage 

med tiden, og ændringer i råstofsøens vandspejlsniveau vil blive mindre i takt med 

at råstofsøens areal bliver større. Dette skyldes, at den reservoireffekt der opbyg-

ges i råstofsøen vil dæmpe vandspejlsændringerne. 

Ved beregning af de resulterende sænkninger tages der normalt ikke højde for po-

tentielle ændringer i grundvandsdannelsen/nedbør. I perioder med lav fordamp-

ning og stor nedbør vil der ske en relativ stor magasinering af vand i råstofsøen 

sammenlignet med grundvandsmagasinet. Denne effekt skyldes, at nedbør bidra-

ger direkte til vandbalancen i søen, hvorimod kun en mindre del af nedbøren bi-

drager til grundvandsdannelse i grundvandsmagasiner på grund af fordampning og 

overfladeafstrømning. I forbindelse med kraftig nedbør, må der derfor forventes 

en stor stigning i søens vandspejl, relativt til grundvandsmagasinet, og der kan 

dermed forekomme udstrømning af vand fra søen til det omkringliggende maga-

sin. 

Dette notat er opdelt i tre dele. Først en gennemgang af de indsamlede hydrologi-

ske og hydrogeologiske data for området i og omkring Brylle Grusgrav. Efterføl-

gende indgår disse datasæt i en samlet analyse af de observerede effekter, som 

følge af den nuværende råstofindvinding under grundvandsspejlet. Endelig vil der 

på baggrund af analysen være en vurdering af den forventelige påvirkning, ved en 

forøgelse af råstofindvindingen til 250.000 m3 pr. år under grundvandsspejlet. 
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2 Datagrundlag 
Til vurdering af påvirkningen på grundvandet som følge af råstofindvindingen i pe-

rioden 2016-2020, er der indhentet nedbørsdata fra tre nærliggende DMI nedbørs-

stationer, der er indhentet pejledata fra nærliggende overvågningsboringer og op-

lysninger omkring grundvandsindvinding fra nærliggende indvindingsanlæg samt 

opmålinger af vandstandsniveauer i de tre råstofsøer der er etableret i grusgraven. 

2.1 Vandstandsniveauer i råstofsøer 
Variationer i vandstandsniveauer for de tre råstofsøer er vist på Figur 2.1, er angi-

vet på Figur 2.1. Data er indmålt af landinspektør og udleveret af NCC. Vand-

standskoten spænder fra en minimumsværdi på 19,32 m DVR90 i den nordøstlige 

sø til en maksimumværdi på 20,38 m ligeledes i den nordøstlige sø. Fluktuationer i 

vandspejlniveauer følger generelt årstidsvariationerne, således at vandstanden er 

lavest i sommer- og efterårsperioderne og højere i vinter og tidlig forår. Variation 

imellem årstiderne i de enkelte søer ligger i størrelsesordenen 0,62m til 1,06m. 

Der er en afvigelse fra årstidsvariationen i sensommeren og efteråret 2018. Dette 

forventes at skyldes tørken der indtraf i samme periode. 

 

Figur 2.1: Opmålte vandspejlskoter for de tre etablerede råstofsøer ved Brylle Grusgrav 
 

 

2.2 Nedbør 
Nedbørsmængder for DMI’s nedbørstationer nr. 06126, 05435 og 05408 er udtruk-

ket for perioden aug. 2016 til dec. 2019 /3/. Stationerne er beliggende hhv. ca. 12 

km øst, ca. 24 km syd og 19 km nord for Brylle Grusgrav. Nedbørsdata er vist på 

Figur 2.2. Værdierne er vist på månedsniveau, så lokale fluktuationer minimeres. 

Nedbørsmængderne viser tydeligt perioden i efteråret og vinteren 2019 med kraf-

tigt nedbør samt tørkeperioden i foråret og sommeren 2018. Der kan observeres 

mindre variationer imellem de enkelte stationer, men nedbørstendenser er ensar-

tet over området med undtagelse af månederne maj og juni 2019. 
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Figur 2.2: Månedlig nedbør fra station 06126, 05435 og 05408 for perioden aug. 2016 til jan. 2020. 
 

2.3 Trykniveau 
Pejledata for boring DGU nr. 145.2124 er udtrukket fra Jupiter databasen /4/. Bo-

ringen er beliggende ca. 4,5 km nord for Brylle Grusgrav, og er derfor nærmeste 

boring til grusgraven. Der foreligger ikke moniteringsdata for perioden 2016-2019, 

så der er udtrukket data for perioden aug. 2000 til jun. 2006. Da årstidsvariationer 

i boringer primært skyldes hydrogeologiske forhold samt nedbørsmønstre, forven-

tes årstidsvariationer at være tilsvarende for perioden 2016-2019. 

Boring DGU nr. 145.2124 er en GRUMO undersøgelsesboring med tre filtre. De 

data, der er vist af Figur 2.3, repræsenterer det mest terrænnære filter. Der er 

tale om data fra et spændt grundvandsmagasin, så det må forventes, at variatio-

nerne i trykniveauerne vil være større end tilsvarende variationer i et frit grund-

vandsmagasin. Data er i denne sammenhæng anvendelige til vurdering af størrel-

sesordenen på den forventede årstidsvariation  

Data viser en årlig variation imellem sommer og vinter på op til 1,5 m.  

 

Figur 2.3: trykniveau variation i boring DGU nr. 145.2124 i perioden aug. 2000 til jun. 2006. 
 

 

 



 

 

 

5 

2.4 Indvinding 
Ændringer i indvindingsmængder af grundvand kan have stor indflydelse på vand-

spejlet i søer og grundvandsmagasiner. Hvis der sker store ændringer i indvin-

dingsforholdene, vil det derfor afspejle sig i trykniveauet i de etablerede råstofsøer 

samt det omkringliggende grundvandsmagasin. Der er udtrukket indvindings-

mængder for alle indvindingsanlæg inden for et rektangel på 10 x 10 km omkring 

Brylle Grusgrav. Denne store afstand er anvendt på grund af den forventede høje 

hydrauliske ledningsevne i grundvandsmagasinet. 

Den samlede årlige indvinding for alle anlæg fremgår af Figur 2.4. Der er observe-

ret en svag stigning i grundvandsindvindingen fra 2017 til 2018, men et fald fra 

2018 – 2019. Den forøgede grundvandsindvinding i 2018 kan formodentligt tilskri-

ves tørkeperioden i sommeren 2018, hvorimod faldet til 2019 skyldes, at der 

endnu ikke er indberettet indvinding for 15 anlæg i området for 2019. Dette frem-

går også af middelværdien for indvinding på de enkelte anlæg, der for 2019 er i 

niveau med indvindingen fra tidligere år. 

 

Figur 2.4: Vandindvinding fordelt på alle anlæg beliggende inden for et kvadrat på 10 x 10 km om-

kring grusgraven 

 

Indvindingen fordel på de enkelte anlæg fremgå af Figur 2.5. Her ses det, at ind-

vindingen er stabil over perioden på de fleste anlæg. Undtagelsen er Tommerup 

Bys Vandværk og Bellinge Vandforsyning a.m.b.a., begge beliggende ca. 5 km fra 

Brylle Grusgrav. Deres vandindvinding ligger på hhv. ca. 150.000 m3 og 200.000 m3 i 

2019, og der ses en generel stigning i vandindvindingen i perioden 2016-2018.  
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Figur 2.5: Vandindvinding fordelt på anlæg fra 2016-2019. Den inderste ring angiver indvindingen 

på anlægget i 2019, hver efterfølgende ring viser det foregående års indvinding. Den yderste ring 
angiver dermed indvindingen i 2016. 

 

3 Vurdering 
På baggrund af de indhentede data gives der nu en samlet analyse af konsekven-

sen af den nuværende råstofindvindingen ved Brylle Grusgrav. Som det fremgår af 

afsnit 2.1, kan der ikke observeres en sænkning af vandstandsniveauet som følge 

af den nuværende indvinding under grundvandsspejlet. Dette skyldes formodent-

lig, at effekten af råstofindvindingen er negligibel sammenholdt med de klimatiske 

variationer i vandstandsniveauerne. Dette indikerer, at man ligger i den lave ende 

af de tidligere påvirkningsberegninger, der bestemte en mindste sænkning på 9.5 

cm. Tages det i betragtning at disse beregninger ikke tager højde for en potentiel 

forøgelse af grundvandsdannelsen, som følge af de åbne vandflader, vil den resul-

terende sænkning formentlig være endnu mindre. Sammenholdes denne sænkning 

med en årstidsvariation på op til 1 meter, vil det være vanskelig at observerer på-

virkningen fra råstofindvindingen. 

Sammenholdes vandstandsniveauer med nedbørsmønstre, ses det, at der i forbin-

delse med perioder med stort nedbør sker en stigning i råstofsøernes vandspejl. 

Dette er specielt tydeligt i vandstandsmålingerne i råstofsøerne foretaget i januar 

2020. Der foreligger ikke pejledata fra grundvandsmagasinet i nærheden af råstof-

graven, så det vides ikke om denne stigning i vandspejlskoten giver anledning til 

strømning ind i grundvandsmagasinet. Hvis det forudsættes, at observationsdata 

for årstidsvariationer fra boring DGU nr. 145.2124 er gældende for grundvands-

magasinet omkring Brylle Grusgrav, må det forventes, at der sker en forøget 

grundvandsdannelse i magasinet på grund af udstrømning fra søerne i vinterperio-

der med stor nedbør. 
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Foruden klimatiske effekter, kan stigningen i vandspejlet i råstofsøerne også skyl-

des ændring i indvindingen af grundvand i området omkring grusgraven. For peri-

oden 2016-2019 er der derfor indhentet indberettede indvindingsmængder fra Ju-

piter databasen. På baggrund af disse data ses en svag stigning i vandindvindin-

gen fra 2017-2018, og et fald i 2019. Dette fald tilskrives dog manglende indbe-

retning for 2019, og det forventes derfor ikke, at de stigende vandstandsniveau i 

råstofsøerne kan tilskrives ændringer i grundvandsindvinding. 

På baggrund af denne analyse forventes det derfor ikke, at indvindingen af råstof-

fer under grundvandsspejlet har haft nogen betydelig effekt på trykniveauet i de 

omkringliggende grundvandsmagasiner. Det forventes derfor ikke, at der vil være 

nogen påvirkning af de omkringliggende vådområder og vandløb. Argumentet for 

dette er, at trykniveauændringer som følge af råstofindvindingen er meget be-

grænset i de nuværende råstofsøer. Denne effekt vil ligeledes aftage med afstan-

den til søerne, således at den vil være endnu mindre i nærheden af Holmehave 

Bæk og de omkringliggende §3 beskyttede naturområder. 

På baggrund af dette datasæt forventes det derfor ligeledes ikke, at en forøgelse 

af råstofindvindingen under grundvandsspejlet fra 100.000 m3 pr. år til 250.000 

m3 pr. år vil have mærkbar effekt på vandstandsniveauer i råstofsøer, trykni-

veauer i grundvandsmagasiner eller udstrømning til Holmehave Bæk og de om-

kringliggende §3 områder. Denne vurdering er baseret på det foreliggende data-

sæt samt de opbyggede buffereffekter fra de eksisterende råstofsøer. Denne buf-

fereffekt sker ved, at der i forbindelse med yderligere afgravning vil ske en mo-

mentan sænkning i hele søen, men da søens areal er betydelig større end nye af-

gravninger, vil denne påvirkning være lille. Tilmed vil der, på grund af søens areal 

ske indstrømning til søen over en større flade, som igen vil dæmpe observerede 

effekter i grundvandsmagasinet. 

 

4 Konklusion og anbefaling 
NIRAS har for NCC lavet en konsekvensvurdering af forøgelsen af råstofindvindin-

gen under grundvandsspejlet fra 100.000 m3 pr. år til 250.000 m3 pr. år i Brylle 

Grusgrav. På baggrund af analysen er det vurderet, at den nuværende råstofind-

vinding har haft en negligible effekt på trykniveauer i området sammenholdt med 

den naturlige årstidsvariation. Sammenholdes dette med den bufferkapacitet, der 

allerede er opbygget i de eksisterende råstofsøer, forventes det ikke at en for-

øgelse af indvindingen til 250.000 m³ pr. år vil have nogen betydende påvirkning 

af trykniveauet i det omkringliggende grundvandsmagasin, naturområder samt 

grundvandsudstrømningen til Holmehave Bæk. Disse konklusioner er i tråd med 

beskrivelserne i Miljøstyrelsens rapport fra  2000 /1/ hvor det beskrives, at der ef-

ter længere tids gravning typisk ikke optræder yderligere sænkninger i og omkring 

råstofsøer. 
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NCC Industry A/S 
Tobaksvejen 2A 
2860 Søborg 
 
CVR-NR: 26708435 
 
 

Klima og Ressourcer 
Kontaktperson: Azad Besso 
E-mail: azad.besso@rsyd.dk 
Direkte tlf.: 23307200 
Dato: 04-12-2020 
Journal nr.: 20/19842 

Afgørelse om at ansøgning om ændring af vilkår i gældende råstoftilla-

delse på matr.nr. 24a Brylle By, Brylle i Assens Kommune ikke er omfat-

tet af krav om miljøvurdering 

 
Region Syddanmark har d. 30. april 2020 modtaget en ansøgning om vilkårsændring i gældende råstoftilla-
delse af d. 9. januar 2014 på matr.nr. 24a Brylle By, Brylle i Assens Kommune. 
 
NCC Industry A/S har en råstoftilladelse til indvinding af 150.000 mᶟ sand, grus og sten heraf 100.000 mᶟ 
under grundvandsspejlet på ovenstående ejendom, råstoftilladelsen gælder til d. 1. januar 2024. 
 
Der søges om en vilkårsændring af vilkår 11, så der årligt kan indvindes 250.000 mᶟ heraf op til 250.000 mᶟ 
under grundvandsspejlet, idet ansøgeren forventer at der i de kommende år bliver behov for at øge indvin-
dingsmængden pga. en øget daglig efterspørgsel af materialer i området. 
 
Derudover ønsker NCC Industry A/S at bruge en el-drevet suger i stedet for en dieseldrevet wiremaskine, for 
at kunne indvinde alle tilgængelige råstoffer under grundvandsspejlet. Den fremtidige maskin- og anlægspark 
vil derfor omfatte 2 læssemaskiner, 1 suger og 1-2 tørsorteringsanlæg. 

Afgørelse 

Det ansøgte projekt optræder på lovens1 bilag 2, pkt. 2a. Region Syddanmark har derfor gennemført en scree-
ning af det ansøgte projekt, jf. § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 rele-
vante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.  
 
Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der 
skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om vilkårsændring i 
gældende råstoftilladelse af 9. januar 2014 på ovenstående ejendom. 
 
Afgørelsen er meddelt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 

                                                           
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 
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Begrundelse for afgørelsen 

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljø-

vurderingslovens bilag 6 under overskrifterne: 

1. Projektets karakteristika 
2. Projektets placering 
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

 

1. Anlæggets karakteristika: 

NCC Industry A/S har en råstoftilladelse til indvinding af 150.000 mᶟ sand, grus og sten heraf 100.000 mᶟ 
under grundvandsspejlet på matr. nr. 24a Brylle By, Brylle i Assens Kommune, råstoftilladelsen gælder til d. 
1. januar 2024. 
 
Der ansøges om forøget indvindingsmængde op til 250.000 mᶟ under grundvandsspejlet, hvor en el-drevet 
suger vil bruges i stedet for diesel suger. Den nye el-drevet suger kan nå dybere ned under vand end den 
diesel wiremaskine, der hidtil har været anvendt. Den fremtidige maskin- og anlægspark vil derfor omfatte 2 
læssemaskiner, 1 suger og 1-2 tørsorteringsanlæg. 
 
Da mængden af råstoffer ændres fra 150.000 m3 til 250.000 m3, kan antallet af kørsler forventes at stige 
med ca. 66 %. 
 
NCC Industry A/S har siden 2017 indberettet følgende indvundne råstofmængder: 
2017: 362.554 mᶟ 
2018: 340.977 mᶟ 
2019: 285.279 mᶟ 
Og for 2020 forventes: 250.000 mᶟ 
 
Region Syddanmark vurderer derfor, at stigende antal af kørsler i forbindelse med den ansøgte vilkårsæn-
dring ikke vil bemærkes, i det den øgede kørsel er sket siden 2017, og fremover vil forventes mindre. 
 
Støjniveauet fra grusgraven forventes at blive lavere ved udskiftning af den diesel suger til el-drevet suger.  
 
Det vurderes, at forøget indvindingsmængde op til 250.000 mᶟ under grundvandsspejlet samt udskiftningen 
fra den diesel suger til en el- drevet suger ikke vil påvirke væsentligt på miljøet i kumulation under forudsæt-
ning af, at vilkårene i den gældende tilladelse af d. 1. januar 2024 fortsat overholdes. 
 

2. Projektets placering: 

Arealet er på 24 ha og ligger i landzone med spredt bebyggelse, ca. 1200 m sydøst for Brylle, og anvendes i 
øjeblikket til råstofindvinding.  
 
Arealet ligger inden for NFI område (Nitrat følsomt område), og OSD (områder med særlige drikkevandsinte-
resser) men udenfor indvindingsopland til alment vandværk. I området sker primært indvinding til markvan-
ding/gartneri. Vandet har vist sig ikke at være egnet til drikkevand pga. højt indhold af klorid. 
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3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning: 

Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type af projekter, og som 
kan beskrives. Derudover er påvirkningerne til at håndtere ved tilpasning af allerede etablerede afværgefor-
anstaltninger i vilkår i den gældende tilladelse til råstofindvinding. Den samlede miljøpåvirkning betegnes 
ikke som kompleks. 
 
De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen fjerner dele af landskabet. Efter endt ind-
vinding skal der foretages en efterbehandling af projektarealet til sø, natur og ekstensivt jordbrug i overens-
stemmelse med den godkendte efterbehandlingsplan i den gældende tilladelse.  
 
Påvirkningerne forventes ikke enkeltvist eller samlet i forhold til nærværende ansøgning at være væsentlige 
under forudsætning af, at gravningen skal fortsættes på samme vilkår som i den eksisterende tilladelse af d. 
9. januar 2014 undtaget vilkår, bestemmelser og beskrivelser som har tilknytning til den årlige indvindings-
mængde. Derudover skal den fremtidige maskin- og anlægspark omfatte 2 læssemaskiner, 1 el-suger og 1-2 
tørsorteringsanlæg. 
 
Regionen vurderer samlet set, at anlæggets karakteristika, placering eller den potentielle miljøvurdering i sig 
selv eller i kumulation med såvel udnyttede som uudnyttede råstoftilladelser eller vedtagne planer ikke har 
nogen væsentlig negativ effekt på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i for-
bindelse med ansøgningen om vilkårsændring af vilkår 11 i den gældende råstoftilladelse af d. 9. januar 2014 
samt udskiftning af den diesel suger til el-suger, så der årligt kan indvindes 250.000 mᶟ heraf op til 250.000 
mᶟ under grundvandsspejlet på ovenstående ejendom. 
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Partshøring 

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens2 § 19, stk. 1.  
 
Høringen forløb i perioden 21-10-2020 til 12-11-2020 og har været sendt i høring til følgende: 
 
Assens Kommune, lishr@assens.dk, jordvand@assens.dk 
Ansøger, NCC Industry A/S, nlu@ncc.dk 
Lodsejer, Simon Brændgaard Nissen, Solevadvej 42, 5690 Tommerup 

 

Parter: 

Navn Modtageradresse Postnr Bynavn 

David Cutler Herrick Assensvej 330 5690 Tommerup 

Lene Arentoft Humlekrogen 4 5690 Tommerup 

Luise Køstner Humlekrogen 8 5690 Tommerup 

Morten Larsen Lægteskov Humlekrogen 20 5690 Tommerup 

Nanna Kirstine Brændgaard Humlekrogen 18 5690 Tommerup 

Pia Kousgaard Solevadvej 42 5690 Tommerup 

Preben Erhart Pedersen Humlekrogen 12 5690 Tommerup 

Selma Kousgaard Magnúsdóttir Solevadvej 42 5690 Tommerup 

Carsten Frank Nielsen Humlekrogen 4 5690 Tommerup 

Donna Lee Herrick Assensvej 330 5690 Tommerup 

Frederik Gothen Rolschau Solevadvej 40 5690 Tommerup 

Lene Kildemark Rolschau Solevadvej 40 5690 Tommerup 

Mj-Ejendomme Aps Storegade 48 5592 Ejby 

Morten Ladekarl Magnussen Humlekrogen 8 5690 Tommerup 

Simon Brændgaard Nissen Solevadvej 42 5690 Tommerup 

Ulrikka Brændgaard Nissen Solevadvej 44 5690 Tommerup 

Dansk Vizsla Klub Humlekrogen 18 5690 Tommerup 

For.An Solevadvej 44 5690 Tommerup 

Kiropraktorerne Kildemark & Rolschau Holding Aps Solevadvej 40 5690 Tommerup 

Mm Ejendomme Og Stillads Aps Assensvej 332A 5690 Tommerup 

Mm Stilladser Aps Assensvej 332A 5690 Tommerup 

Mmf&Plast Aps Assensvej 332B 5690 Tommerup 

Ncc Industry A/S Hørkær 8 2730 Herlev 

Vacumex A/S Assensvej 332K 5690 Tommerup 

Viemose-Driboga A/S Odensevej 38 5690 Tommerup 

                                                           
2 Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer. 

mailto:nlu@ncc.dk
mailto:lishr@assens.dk
mailto:jordvand@assens.dk
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Der indkom følgende høringssvar: 

Hvem Bemærkninger Regionen Syddanmarks bemærkninger 

Assens Kommune Kommunen vurderer, at der fortsat 
skal stilles vilkår om efterbehand-
ling af råstofindvindingsområdet til 
natur.  
 

Ansøgningen drejer sig om kun ændring 
af vilkår vedr. indvindingsmængede 
over/under grundvandsspejlet i den gæl-
dende råstoftilladelse. Vilkår om efter-
behandling er fortsat som meddelt i  
gældende råstoftilladelse af Assens 
Kommune af d. 9. januar 2014. 

NCC Industry A/S Vedr. tekst på side 2 ”Antallet af 
kørsler forventes at stige med ca. 66 
%” 
 
Antallet er kørsler i forhold til kørs-
ler siden 2017 og frem vil IKKE stige. 
Naboerne vil derfor ikke kunne 
mærke en øget trafik fra/til grusgra-
ven. 
 
Til sammenligning er de indberet-
tede råstofmængder for Brylle 
Grusgrav for følgende år: 
2016: 95.843 m3 
2017: 362.554 m3 
2018: 340.977 m3 
2019: 285.279 m3 
Og for 2020 forventes: 250.000 m3 
 
Regionen er bekendt med disse 
mængder og har tidligere også ac-
cepteret dem. 
 
Så ovenstående er blot for at poin-
tere, at naboerne ikke vil bemærke 
nogen ændring som følge af vilkårs-
ændringen. 

Teksten er ændret til: 
’’Da mængden af råstoffer ændres fra 
150.000 m3 til 250.000 m3, kan antallet 
af kørsler forventes at stige med ca. 66 
%. 
 
NCC Industry A/S har siden 2017 indbe-
rettet følgende indvundne råstofmæng-
der: 
2017: 362.554 m3 
2018: 340.977 m3 
2019: 285.279 m3 
Og for 2020 forventes: 250.000 m3 
 
Region Syddanmark vurderer derfor, at 
stigende antal af kørsler i forbindelse 
med den ansøgte vilkårsændring ikke vil 
bemærkes, i det den øgede kørsel er sket 
siden 2017, og fremover vil forventes 
mindre’’ 
  

 

 

 



 

 

Side 6 af 7 

Klagevejledning 

Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klageberettigede er: Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt lands-

dækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-

sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumen-

terer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et 

link til på forsiden af Nævnenes Hus, hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.  

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.  

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksom-

heder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageporta-

len. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.  

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 4. januar 2021 kl. 

23.59. 

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. 

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af 

denne afgørelse. 

Øvrigt 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Azad Besso 
Geolog 

https://naevneneshus.dk/
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Bilag 1 - Oversigtskort  

 

 
 

Oversigtkort, aktiv grusgarve på matr.nr. 24a Brylle By, Brylle i Assens Kommune, skala 1:25.000 
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Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 
Kriterier iht. bilag 6 i lovbek. nr. 1225  af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  
Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet 

er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af 30-04-2020. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger 

indkommet ved høring Assens Kommune inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks 

Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne. 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen 

Ansøgning om vilkårsændring af vilkår 11 i Råstoftilladelse med sagsnr. 14/33361 (tidligere kommunens sagsnr. 
12/10390 af 9. januar 2014 for Brylle Grusgrav). 
 
Der søges om en forøgelse af den årlige indvindingsmængde i en aktiv grusgrave fra 150.000 mᶟ heraf op til 100.000 
mᶟ under grundvandsspejl årligt til 250.000 mᶟ årligt, heraf op til hele mængden under grundvandsspejl.  
Vilkår 11 søges således ændret til: 
”Der må indvindes 250.000 mᶟ sand, grus og sten årligt. Heraf op til 250.000 mᶟ årligt under grundvandsspejlet.” 
 
 Tilladelsen vil uændret være gældende til 1. januar 2024. 
 
NCC har anmeldt og fået godkendt en større indvindingsmængde fra Brylle Grusgrav på 250.000 mᶟ for 2020 den 1. 
april 2020. Godkendelsen har omfattet forøgelse af indvindingsmængde over grundvandsspejlet 
 
Det forventes, at der også i de kommende år bliver behov for at øge indvindingsmængden til 250.000 mᶟ/år, samtidig 
med, at det bliver nødvendigt at indvinde flere råstoffer under vand end angivet i råstoftilladelsen (12/10390). Der 
søges derfor om en vilkårsændring jf. ovenstående. 
 
Årsagen for ansøgningen er, at der i grusgraven fremover hovedsageligt vil være råstoffer tilbage under vandspejl. 
Dette har indflydelse på fordelingen af indvindingsmængden, som fremover vil blive større under vand end over vand. 
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For at kunne indvinde alle tilgængelige råstoffer under vand påtænkes at anvende en eldrevet suger, der kan nå dy-
bere ned under vand end den diseldrevne wiremaskine, der hidtil har været anvendt. Støjbidraget kan derfor forven-
tes at blive mindre, og udskiftningen fra wiremaskine til suger vil være til gavn for både miljø og naboer. Samtidig vil 
sugeren kunne indvinde alle råstoffer, hvorimod der vil blive efterladt væsentlige råstofmængder, hvis der kun indvin-
des med wiremaskine. Anvendelse af suger vil derfor kunne leve op til en bæredygtig råstofindvinding jf. råstoflovens 
§1 og 3. 
 
I forbindelse med ansøgningen til råstoftilladelsen for Brylle Grusgrav i 2013 fik Middelfart Kommune NIRAS til at lave 
en vurdering af de hydrologiske forhold ved en årlig råstofindvinding på 100.000 m3 under vand: ”Vurdering af råstof-
indvinding under grundvandsspejl, Humlekrogen 18”. 
Med udgangspunkt i nærværende ansøgning har NCC bedt NIRAS om at lave en hydrologisk og hydrogeologisk vurde-
ring af påvirkningen af grundvandet, naturområderne og vandløb som følge af en forøgelse af råstofindvindingen un-
der vand i Brylle Grusgrav fra 100.000 m³/år til 250.000 m³/år. 
Vurderingen er vedhæftet med ansøgningen. 
 
Den fremtidige maskin- og anlægspark vil omfatte 2 læssemaskiner, 1 suger og 1-2 tørsorteringsanlæg. 

 
Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer 

 
NCC Industry A/S, Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg, nlu@ncc.dk, Telefon 51 59 13 32 

Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk, Telefon 51 59 13 32 

Projektets placering og arealbehov i ha Matr. nr. 24a Brylle By, Brylle i Assens Kommune, 24 ha 

mailto:nlu@ncc.dk
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Oversigtskort 

 
Oversigtskort 1, Skala 1:25000 
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Oversigtskort 2, Skala 1:5000 

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og drifts-
fasen 

Ingen 

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og 
driftsfasen 

I gældende råstoftilladelse er den maksimale tilladte indvinding fra gravesøen  720 mᶟ/døgn med maksimalt 90 
mᶟ/time. 
Indvindings formålet er vand til grusvask, støvbekæmpelse mv. i forbindelse med råstofindvinding. 

Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og 
driftsfasen 

Spraydåser, plastdunke, klude. 500-1000 l spildolie i lukkede plastcontainere i aflåste rum. Bortskaffelse iht. Assens 
Kommunes affaldsregulativ. 

Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- 
og driftsfasen 

Skyllevand fra grusvaskeprocessen nedsives til grundvandet via et bundfældningsbassin. 
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Kriterium Ja 
Bør un-
dersø-
ges 

Nej Bemærkninger  

Er der andre ejere end bygherre? X   Lodsejer Simon Brændgård Nissen, Solevadvej 42, 5690 Tommerup 

Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold) 

  X 
Det vurderes, at der ikke er aktiviteter i nær området, der sammen med det an-
søgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold). 

Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapa-
citet 

  X 
Der ansøges om forøget indvindingsmængde af råstoffer under grundvandsspej-
let, der er ikke behov for yderligere vandforsyningskapacitet. 

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestå-
ende ordninger? 

  X 
Der vil fortsættes med nuværende ordninger jf. vilkårene i den gældende råstof 
tilladels. 

Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?   X 

I forhold til støv og støj fra grusgraven er der allerede gjort meget for at be-
grænse generne. Af begrænsende faktorer  kan nævnes. 
Produktion og udlevering foregår nede i grusgraven. I kanten af graveområdet er 
der oplagt volde i forskellige højder for at minimere støjbidraget til naboerne. 
Højderne af de forskellige volde er til dels aftalt med naboer, da  nogle naboer 
har ønsket sig udsigt fremfor en for høj støjvold. 
 
Adgangsvejen til grusgraven er fra Assensvej og ind i graven asfalteret 120 m, for 
at minimere både støv og støj.  
Støjniveauet fra grusgraven forventes ikke at blive væsentlig større end i dag 

Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?   X 
Vibrationer fra behandlings- og transportanlæg, grave og læssemaskiner er me-
get lokale og forventes ikke at give anledning til gener uden for grusgraven. 

Vil anlægget give anledning til støvgener?   X 

Der vandes efter behov i tørre perioder. Ved indvinding af råstoffer under grund-
vandsspejlet er støvgener minimal. 
Adgangsvejen er asfalteret 120 m ind i graven, for at minimere både støv og støj. 
Veje vandes og fejes efter behov. 
Det vurderes derfor at støvgener fra grusgraven er minimeret. 
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Vil anlægget give anledning til lugtgener?   X 

Det vurderes, at forøgelsen af indvindingsmængde ikke vil give anledning til lugt-
gener, lysgener, luftforurening, særlig risiko for uheld eller risiko for vandforure-
ning.  
  

Vil anlægget give anledning til lysgener?   X 

Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?   X 

Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?   X 

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og 
overfladevand)? 

  X 

 
 
 
 
 
 

Projektets placering 

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanven-
delse? 

  X 

Arealet anvendes i øjeblikket til råstofindvinding. Projektet forudsdætter derfor 
ikke ændring af den eksisterende arealanvendelse. Når råstofindvindingen 
er afsluttet, vil arealet efterbehandles til sø, natur og ekstensivt jordbrug. 

Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for om-
rådet? 

  X Grave arealet er ikke omfattet af en lokalplan. 
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Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?   X Grave arealet er ikke omfattet af kommuneplanen. 

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af nabo-
arealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokal-
planer? 

  X Se ovenstående 

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-
dets råstoffer? 

X   
Ansøgningen drejer sig om indvinding af områdets råstoffer, som naturligvis kun 
kan indvindes en gang.  

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områ-
dets grundvand?  

  X 

NCC har fået udarbejdet en hydrologisk og hydrogeologisk konsekvensvurdering 
af påvirkningen af grundvandet, naturområderne og vandløb som følge af en for-
øgelse af råstofindvindingen under grundvandsspejlet fra 100.000 m³ pr. år til 
250.000 m³ pr. år. 
 
På baggrund af analysen er det vurderet, at den nuværende råstofindvinding har 
haft en minimal effekt på trykniveauer i området sammenholdt med den natur-
lige årstidsvariation. Sammenholdes dette med den bufferkapacitet, der allerede 
er opbygget i de eksisterende råstofsøer, forventes det ikke at en forøgelse af 
indvindingen til 250.000 m³ pr. år vil have nogen betydende påvirkning af trykni-
veauet i det omkringliggende grundvandsmagasin, naturområder samt grund-
vandsudstrømningen til Holmehave Bæk. Konklusionen er i tråd med beskrivel-
serne i Miljøstyrelsens rapport fra 2000 /1/ hvor det beskrives, at der efter læn-
gere tids gravning typisk ikke optræder yderligere sænkninger i og omkring rå-
stofsøer. 
 
Arealet ligger inden for NFI område (Nitrat følsomte områder) og OSD (områder 
med særlige drikkevandsinteresser) men udenfor indvindingsopland til alment 
vandværk. I området sker primært indvinding til markvanding/gartneri. Vandet 
har vist sig ikke at være egnet til drikkevand pga. højt indhold af klorid.  
 
Efter afslutning af råstofindvinding skal området efterbehandles til sø, natur og 
ekstensivt jordbrug. Søen vil efter endt indvinding blive beskyttet mod tilstands-

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?   X 
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ændring jf. naturbeskyttelsesloven § 3. På området må der hverken under indvin-
ding, efterbehandling eller efterfølgende benyttes pesticider og gødningsstoffer 
af hensyn til beskyttelse af grundvandet. 
 
Det vurderes på baggrund af redegørelsen fra Niras, at den ansøgte vilkårsæn-

dring ikke vil udgør en hindring for fremtidig anvendelse af områdets 
grundvand, heller ikke indebære en væsentlig påvirkning af sårbare våd-
områder. 
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Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   X  

Forudsætter projektet rydning af skov?   X 

Projektet forudsætter ikke rydning af skov.  

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af re-
servater eller naturparker? 

  X 

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?   X  

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-
der nationalt? 

  X 

Holmehave Bæk syd for området er omfattet af åbeskyttelseslinjen efter naturbe-
skyttelseslovens § 16. Assens Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af 
den gældende tilladelse, meddelt dispensation til terrænændringer som følge af 
råstofindvinding (og herunder anlæg af støjvold) indenfor åbeskyttelseslinjen. 
Dele af arealerne langs Holmehave Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3, og registreret som mose og eng. 
Det vurderes på baggrund af redegørelsen fra Niras, at den ansøgte vilkårsæn-
dring ikke vil påvirke de § 3 beskyttede natur typer eller vandløb væsentligt. 

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områ-
der internationalt (Natura 2000)? 

  X 

Indvindingsområdet er beliggende ca. 900 m fra habitatområdet ’’Odense Å med 
Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å’’. 
 
Det vurderes, at forøgelse af indvindingsmængde ikke vil påvirke Natura 2000-
området pga. afstanden. 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?   X  

Forventes området at rumme danske rødlistearter?   X  

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for overfladevand allerede er overskredet? 

  X 

Projektet vurderes ikke at kunne påvirke områder hvor fastsatte miljøkvalitets-
normer for overfladevand allerede er overskredet.Hovedparten 
af det anvendte vand nedsives lokalt. 
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Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for grundvand allerede er overskredet? 

  X 
Med baggrund i redegørelsen fra Niras. vurderes projektet ikke at kunne påvirke 
områder hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand eller naturområderal-
lerede er overskredet  Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for naturområder allerede er overskredet? 
  X 

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet? 

  X 
Projektet vurderes ikke at påvirke områder hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
for boligområder allerede er overskredet. 

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?   X Området ligger i landzone med spredt bebyggelse.  

Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?   X 

Ansøgningen drejer sig  kun om en forøgelse af den årlige indvindingsmængde 
samt udskiftning af en diesel wiremaskine til en el-suger i en aktiv grusgrave. 
 
Den gældende tilladelse indeholder vilkår som skal fortsat overholdes. Efter endt 
indvinding af råstoffer, vil arealet efterbehandles jf. godkendte efterbehandlings-
plan i den gældende råstoftilladelse uden ændringer. Derfor det vurderes ikke, at 
historiske landskabstræk, kulturelle landskabstræk, arkæologiske værdier/land-
skabstræk, æstetiske landskabstræk og geologiske landskabstræk vil blive påvir-
ket yderligere end hvad det blev vurderet i forbindelse med udarbejdelse af de 
gældende tilladelse.  

Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?   X 

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?   X 

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?   X 

Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?   X 
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Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal 
Den geografiske påvirkning er meget lokal og forventes ikke at have en større udbredelse end selve indvindngsområ-
det der er på 24 ha. 

Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen Projektet forventes ikke at  påvirke personer. 

Kriterium Ja  

Bør un-
dersø-
ges  

Nej  Bemærkninger  

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den for-
ventede miljøpåvirkning? 

  X 

Der har været indvundet råstoffer på arealet i en længere årrække. Der er fastsat 
vilkår for indvinding af råstoffer i den gældende tilladelse der imødegår eventu-
elle miljøpåvirkninger som f. eks forurening. 

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?   X 
Det vurderes, at forøgelsen af den årlige indvindingsmængde ikke vil påvirke  
miljøet væsentligt hverken enkeltvis eller smlet. 

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?   X Se ovenstående 

Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?   X Der vil ikke være påvirkning, som rækker ud over kommunegrænsen. 

Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?   X Der vil ikke være påvirkning, som berører nabolande 

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks   X 

Den samlede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være kompleks. Det konkrete 
projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type af 
projekter, og som kan beskrives. 
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Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?   X Miljøpåvirkningen begrænses gennem vilkår i den gældende gravetilladelse 

Er påvirkningen af miljøet varig?   X 

Den landskabelige påvirkning vil være varig og ikke reversibel, hvorimod 
påvirkningen mht. trafik, støj, støv, påvirkning af grundvand fra råstofindvindin-
gen mv. ikke vil være varig. 

Er påvirkningen af miljøet hyppig?   X Der er drift på hverdage indtil endt indvinding af råstoffer. 

Er påvirkningen af miljøet irreversibel? X   

Området efterbehandles til sø, natur og ekstensivt jordbrug. 
Indvindingen af råstoffer vil ændre landskabet, idet der muligvis ikke sker en gen-
skabelse af det oprindelige landskab. 

Er der andre kumulative forhold?   X Det er regionens vurdering at der ikke er andre kumultive forhold. 

Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne? X   

Der søges om en forøgelse af den årlige indvindingsmængde i en aktiv grusgrav. 
Det er formålet med råstofloven, at råstofferne skal indvindes i udlagte graveom-
råder. Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at begrænse indvirkningerne 
på landskabet. Men det er muligt at stille relevante vilkår for efterbehandlingen, 
således at landskabet efterfølgende kan bruges til det ønskede formål. 
 
I forhold til støv og støj fra grusgraven er der allerede stillet vilkår i den gæl-
dende tilladelse der også vurderes at minimere den øgede belastning.. Af be-
grænsende faktorer  kan nævnes: 
Produktion og udlevering foregår nede i grusgraven.  
I kanten af graveområdet er der oplagt volde i forskellige højder for at minimere 
støjbidraget til naboerne. Højderne af de forskellige volde er til dels aftalt med 
naboer, da  nogle naboer har ønsket sig udsigt fremfor en for høj støjvold.Ad-
gangsvejen til grusgraven fra Assensvej og ind i graven er asfalteret 120 m, for at 
minimere både støv og støj. Veje vandes og fejes efter behov. 
 
Støjbidraget fra maskinparken forventes mindsket da ansøger i løbet af somme-
ren 2020 vil udskifte en dieseldrevet wiremaskine med en el-drevet suger. 
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Konklusion 

Kriterium Ja Nej Bemærkninger  

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det an-
søgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport? 

 X 

Der søges om en forøgelse af den årlige indvindingsmængde i en aktiv grusgrave 
Det vurderes, at forøgelsen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af beskyttede 
naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. 
 
De landskabelige forhold er allerede påvirket, idet råstofindvindingen fjerner 
dele af landskabet. Efter endt indvinding skal der foretages en reetablering af 
arealet i overensstemmelse med den godkendte efterbehandlingsplan i den gæl-
dende tilladelse. Den landskabelige påvirkning såvel under som efter råstofind-
vinding forventes hverken enkeltvist eller kumulativt at påvirke landskabet væ-
sentligt.  
 
Der vil være støj fra råstofindvindingen i dagtimerne. Støjpåvirkningen vurderes 
at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger i åbent 
land, og vil i øvrigt blive reguleret gennem indvindingstilladelsen.  
 
Der vil være en forøgelse af trafikken til projektarealet. Da Assensvej er en i for-
vejen trafikeret vej og ansøger har bekostet et anlæg af helle og svingbane, vur-
deres den øgede trafik ikke at påvirke miljøet væsentligt. 
 
Det er regionens vurdering, at resultatet af screeningen af det ansøgte projekt 
ikke giver anledning til at antage at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrap-
port, da projektet 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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Bilag 4 Assens Kommunens afgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens 
Kontaktperson: Lisbeth Hoberg Refstrup 

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af indvinding af råstoffer 
under grundvandsspejlet på matr. nr. 24a Brylle By, Brylle 

1. Afgørelse 

Assens Kommune meddeler efter §§ 20 og 26 i lov om vandforsyning m.v. tilladelse til 
råstofindvinding under grundvandsspejlet på matr. nr. 24a Brylle By, Brylle. (graveområdet er 
vist på bilag 1) 

Tilladelsen er givet med følgende vilkår: 

1. Tilladelsen omfatter den sænkning ag grundvandsstanden, der kommer som følge af en 
råstofindvinding på 250.000 m3/år under grundvandsspejlet. 
Indvindingstilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden tre år fra 
gyldighedsdatoen. 
Indvindingstilladelsen bortfalder også, hvis den ikke har været udnyttet 3 år i træk eller 
hvis indvindingsanlæggets drift permanent indstilles 

2. Etableringen af grundvandssøer skal ske langsomt og gerne med længere pauser. 
3. Der må ikke ledes vand bort fra graveområdet, f.eks. via dræn eller grøfter. 
4. Anlæggets ejer er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift 

voldes i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen 
i vandløb eller vandstanden i søer m.v. i mangel af enighed afgøres 
erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. 

5. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. 
Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt 
aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være 
placeret inden for befæstet areal. 

6. Tilladelsen træder i kraft, hvis Region Syddanmark meddeler tilladelse til indvinding af 
råstoffer på matriklen på ændrede vilkår i forhold til tilladelsen af 9. januar 2014 
meddelt af Assens Kommune, og bortfalder ved udløbet af denne tilladelse. 

2. Klagevejledning 

Afgørelsen kan efter Vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at 
klagefristen udløber d. 9. juli 2020. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på naevneneshus.dk. 

NCC Industry A/S, Råstoffer 

Tobaksvejen 2A  

2860 Søborg 

Att. Nanna Swane Lund 

11. juni 2020 

Sags id: 20/10585 

Assens Rådhus 



 
 

 
 
 

Assens Rådhus 

Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens 
Kontaktperson: Lisbeth Hoberg Refstrup Side 2 af 5 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens Kommune, Miljø og 
Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som beslutter om din anmodning kan imødekommes. Når du klager skal 
du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og 
organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.  

Klager kan indgives af:  

 Afgørelsens adressat  

 Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

 Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med 
Vandforsyningslovens § 80. 

Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelsen af anlægsarbejder, må 
sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over 
afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fo9religger. Assens Kommune 
underetter straks den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget. 

3. Lovgrundlag 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende: 

 Lov om vandforsyning, LBK nr. 118 af 22. februar 2018 

 Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr, 1218 af 25. november 2019 

 Bekendtgørelsen om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet 
mv., BEK nr. 132 af 30. januar 2017 

4. Sagsfremstilling 

Region Syddanmark har på vegne af NCC d. 1. maj 2020 ansøgt om en forøgelse af tilladelsen til 
sænkning af grundvandsstanden som følge af indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet 
på matr. nr. 24a Brylle By, Brylle fra 100.000 m3/år til 250.000 m3/år. Ansøgningen er en del 
af ansøgningen om ændring af vilkår i gældende råstoftilladelsen på matr. nr. 24a Brylle By, 
Brylle i Assens Kommune, som sagsbehandles hos Region Syddanmark sagsnr. 20/19842.  

5. VVM (Vurdering af virkning på Miljøet) 

Indvinding af overfladevand og grundvandssænkning er ikke omfattet af bestemmelserne om 
vurdering af virkning på miljøet. Selve indvindingen af grus og den dermed etablerede gravesø 
behandles i en særskilt tilladelse af Region Syddanmark. 

6. Assens Kommunes vurdering 

Lagene, der ønskes afgravet, består af sand, grus og sten. Undersøgelsesboringer på området 
antyder en overjordstykkelse på mindre end 0,5 m (muld). Herefter træffes glacialt 
smeltevandssand (mellem-groft) med enkelte sten, imod nordvest med lag af moræneler (på op 
til 1 m tykkelse) og sand. Morænelerlag findes kun i de øverste 8 m. Sandlaget er i en enkelt 
boring gennemboret i kote 2,5 m. 
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Grundvandsspejlet er på området truffet i kote 20,5-21 m, hvilket er i overensstemmelse med 
de regionale potentialekort. Potentialet falder imod nordøst i retning af Odense Å, der løber 
nordøst, øst og sydøst for området. 

Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for 
indvindingsopland til alment vandværk. I området sker primært indvinding til 
markvanding/gartneri. Vandet har vist sig ikke at være egnet til drikkevand pga. højt indhold af 
klorid. 

Der er ansøgt om indvinding af op til 250.000 m3/år. Vandet nedsives på området og vandet vil 
således ikke ledes bort fra området. 

Generelt er det lerlag over grundvandsmagasiner, der beskytter grundvandet mod nedsivning af 
forurening. Sand og gruslag yder ingen reel beskyttelse for grundvandet. 

Da der er frit magasin (vandspejlet står i sandmagasinet) har oxidation af reducerende 
mineraler formodentlig allerede fundet sted. Kapaciteten for nedbrydning af f.eks. nitrat er 
således meget begrænset i forvejen. Vi vurderer derfor at beskyttelsen af grundvandet ikke 
ændres ved at der indvindes sand, sten og grus på området. 

Der vil kun være risiko for spild af olie fra driftsmaskinerne under driften, da der i den 
oprindelige tilladelsen fra 9. januar 2014 er fastsat vilkår om at der ikke må opstilles 
brændstoftanke i råstofgraven, samt at henstilling af køretøjer uden for råstofgravens 
driftstider skal ske på et befæstet areal med afløb til olieudskiller.  

Efter afslutning af råstofindvindingen skal området efterbehandles til sø, natur og ekstensivt 
jordbrug. Søen vil efter endt indvinding blive beskyttet mod tilstandsændring jf. 
naturbeskyttelseslovens § 3. På området må der hverken under indvinding, efterbehandling 
eller efterfølgende benyttes pesticider og gødningsstoffer af hensyn til beskyttelse af 
grundvandet. 

Niras har for ansøger lavet en konsekvensvurdering af forøgelsen af råstofindvindingen under 
grundvandsspejlet fra 100.000 m3/år til 250.000 m3/år i Brylle Grusgrav. De konkluderer at 
den nuværende råstofindvinding har haft en negligibel effekt på trykniveauer i området 
sammenholdt med den naturlige årstidsvariation og at det, når det sammenholdes med den 
bufferkapacitet, der allerede er opbygget i de eksisterende råstofsøer, betyder at en forøgelse af 
indvindingen til 250.000 m3/år ikke forventes at have nogen betydende påvirkning af 
trykniveauet i det omkringliggende grundvandsmagasin, naturområder samt 
grundvandsudstrømningen til Holmehave Bæk. 

På baggrund af ovenstående er det Assens Kommunes vurdering at en forøget råstofindvinding 
ikke vil have en væsentlig påvirkning af trykniveauer eller grundvandsbeskyttelse. 

Venlig hilsen 

Lisbeth Hoberg Refstrup 

Cand.Scient 

Bilag 1: Kort graveområde 

Kopi til:  
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 Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, CVR nr. 25798376 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, CVR nr. 
60804214 

 Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K, CVR nr. 63870528 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle, CVR nr. 37099015 

 Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, CVR nr. 29190909 
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Kortudsnit med råstofgraveområde og råstofinteresseområde 
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Bilag 5 Råstoftilladelse af d. 9. januar 2014 

 


























































































































