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Udkast til tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med indvinding af 
100.000 m³ sand og grus pr. år under grundvandsspejl ved Tureby.
matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev

Nymølle Stenindustrier A/S har den 15. maj 2018 søgt om tilladelse til 
indvinding af sand og grus på ejendommen på matr. nr. 2a Ulstrup By, 
Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev. Som en del af ansøgningen er der ansøgt 
om indvinding af op til 100.000 m³ grus pr. år under grundvandsspejlet samt 
overfladevand fra gravesø til støvbekæmpelse over en 5-årig periode. 

Afgørelse
Faxe Kommune meddeler jf. § 26 i Lov om Vandforsyning, LBK nr. 118 af 22 
/1/. februar 2018 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af 
den tilladte råstofindvinding på 100.000 m³ råstoffer årligt under 
grundvandsspejlet på matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, 
Terslev. 

Faxe Kommune meddeler jf. § 26 i Lov om Vandforsyning, LBK nr. 118 af 22 
/1/ tilladelse til indvinding af 500 m3 vand årligt fra gravesø til 
støvbekæmpelse på kørearealer mv. i den aktive grusgrav.

Tilladelserne meddeles på følgende vilkår.

1. Indvindingen foregår i overensstemmelse med ansøgning af 15. maj 2018 samt 
beskrevet i Miljøkonsekvensrapport den 15. august 2019.

2. Der må maksimalt indvindes 100.000 m3/år grus under grundvandsspejlet, 
svarende til en midlertidig fortrængning af grundvand på 75.000 m3/år.

3. Ansøgningen er tidsbegrænset og gældende i 5 år fra tilladelsen er givet.

4. Der ikke må være hydraulisk forbindelse mellem gravesø og de 
omkringliggende søer, moser, enge og vandløb, herunder dræn.

5. Der må ikke fjernes vand fra gravesøen i forbindelse med vådgravning. Vand 
som opgraves skal umiddelbart ledes tilbage til gravesøen.
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6. Der må ikke anvendes/oppumpes vand fra grundvandsmagasinet eller 
gravesøen til sortering af sand- og grus. 

7. Vand til vanding af køreveje i forbindelse med støvbekæmpelse skal oppumpes 
fra gravesøen. Der må højst bruges 500 m3 vand om året fra gravesøen til 
støvbekæmpelse.

8. Oppumpet vand fra gravesøen skal registreres med måler og indberettes årligt 
til Faxe Kommune, inden den 1. april det efterfølgende år.

9. Skiltning
Der skal ved alle indgangsveje til grusgraven opsættes skilte med følgende 
tekst:

Skiltet skal have målene 40 x 60 cm og være med gul bund og sorte bogstaver.

Skiltet skal være vejrbestandigt og være monteret på en galvaniseret 
stålrørsstander.

Egenkontrol
10. Gravning af grus under grundvandsspejl registreres dagligt med dato og 

mængde.

11. Indvinding af vand fra gravesøen registreres dagligt med dato og mængde.

12. Resultater af målinger indsendes til kommunen en gang hvert år inden 1. april.

Sagsfremstilling og kommunens vurdering:
Ansøger oplyser:
Der søges om tilladelse til udgravning af op til 100.000 m³ af primært sand 
med lidt grus under grundvandsspejlet om året. Da sandet og gruset fjernes 
under vandspejlet vil det resultere i en grundvandssænkning svarende til en 
indvinding af 75.000 m3/år grundvand, fordelt over udgravningsarealet. Der 
bruges også en mængde vand (uspecificeret i ansøgningen) til 
støvbekæmpelse på kørearealer mv. i den aktive grusgrav.
Det forventes at lagtykkelsen af mættet sand- og grus er 3 m, hvilket er den 
forventede dybde af udgravning under vandspejlet.

Indvunden mængde:

Grusgrav i drikkevandsområde

Denne grusgrav ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Aflæsning og henkastning af affald og forurenende stoffer som f.eks. olie og 
kemikalier er derfor forbudt.  

I tilfælde af forureningsuheld skal beredskabet alarmeres omgående – ring 1-1-2.

Faxe Kommune
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Ansøgningen vurderes ud fra en indvinding på 100.000 m³ grus pr. år, som 
svarer til en vandindvinding på 75.000 m³ vand pr. år. Desuden antages 
det, at der vil indvindes 500 m³ vand pr. år fra gravesøen til støvdæmpning 
på veje.

Påvirkning af vandspejl
Nymølle Stenindustrier A/S har estimeret påvirkninger af det terrænnære 
grundvandsspejl i forbindelse med udgravning under grundvandsspejl1. 
Beregninger er fortaget efter metode fremlagt af Miljøstyrelsen2. Til 
beregningerne er der anvendt en hydraulisk ledningsevne og porøsitet i 
sand og grus magasinet som blev anvendt i grundvandskortlægningen af 
Køge Nord kortlægningsområde fra 2005. Det er bemærket at den 
hydrauliske ledningsevne brugt i beregninger er lidt høje, på 1 x 10-3 m/sek., 
men ikke urealistiske. I en grundvandsmodel opstillet for 
grundvandskortlægning i 20173 har det terrænnære sand- og gruslag en 
kalibreret hydraulisk ledningsevne på 1,9 x 10-4 m/sek.  

For Faxe Kommune har Rambøll fortaget en kontrolberegning af den 
påvirkning af vandspejlet, som præsenteres i Miljøkonsekvensrapporten. 
Resultaterne kan genskabes, men det skal bemærkes, at der i 
Miljøkonsekvensrapporten er præsenteret grundvandssænkning fra midten 
af gravesøen i stedet for fra kanten af gravesøen, se Figur 1. Dermed er 
den beregnede grundvandssænkning lidt mindre end sænkningen 
afrapporteret i Miljøkonsekvensrapporten.

Rambøll har desuden fortaget beregninger af påvirkning af vandspejlet 
med lavere hydraulisk ledningsevne. Resultaterne vises i Tabel 1. En lavere 
hydrologisk ledningsevne i sand- og grus lag vil betyde, at der ses et lavere 
liggende grundvandsspejl ved gravesøen end beregnet af ansøger, men 
sænkning bliver mindre i afstande større end ca. 300 m fra gravesøen. 

Figur 1. Beregning af påvirkning af grundvandsspejl i sand- og grus lag fra 
Miljøkonsekvensrapporten. Bemærk at afstand fra gravesøen begynder 
ved 100 m på x-akse. O m på aksen er midten af gravesøen.

1 Miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Tureby, afleveret til Faxe Kommune, august 2019.
2 Miljøstyrelsen, 2000. Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 256.
3 Miljøstyrelsen, 2017. Data og resultat: grundvandskortlæging i Køge Kommune. Rapport id 93982.
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Tabel 1. Beregning af nedsænkning af grundvandsspejl på grund af 
gravning under vandspejl og indvinding i forbindelse med støvdæmpning. 
Kh = hydrologisk ledningsevne i sand- og grus lag i meter per sekund.

Afstand fra 
grusgrav

Sænkning i 
Miljøkonsekvensrapport
Kh = 1 x 10-3 m/sek

Sænkning ved 
Kh af 
5 x 10-4 m/sek

Sænkning ved 
Kh af 
1 x 10-4 m/sek

0 m 26 cm (gravesøen) 39,8 cm 88,1 cm
100 m 26 cm (gravesøen) 26,0 cm 42,2 cm
200 m 17,5 cm 18,0 cm 19,9 cm
300 m 13,5 cm 12,7 cm 7,6 cm
400 m 10 cm 9,0 cm 1,8 cm
500 m 8,5 cm 6,4 cm 0 cm

Påvirkning af vandløb:
Det nærmeste beskyttede vandløb er en sidegren af Vedskølle Å, som 
starter ca. 300 m øst for graveområdet, jf. Figur 2. Hovedvandløbet ved 
kommunegrænsen ligger 1,2 km øst for graveområde. Ifølge 
højdemodellen ligger vandløbet 300 m fra graveområdet i kote 38 m. 
Grundvandspotentialet ligger i kote ca. 33 m, som er 5 m under terræn. Da 
der ikke er hydraulisk kontakt mellem grundvandsspejlet og vandløbet, vil 
en forventet nedsænkning af grundvandsspejlet på 7 – 14 cm ikke påvirke 
vandløbet.

Påvirkning af naturområder:
Der ligger et § 3-beskyttet overdrev blot 50 m fra udgravningsområdet. 
Men ligesom for vandløbet, ligger grundvandsspejlet mere end 5 m u.t. 
Derudover, ligger der en § 3-beskyttede mose og vandhul ca. 200 m sydøst 
for graveområde. Ifølge jordartskortet, ligger mosen og vandhullet ovenpå 
moræneler. Mosen ligger i kote 45 m hvorimod grundvandsspejlet i sand- 
og gruslag ligger på i 32 m. Dermed er der ikke hydraulisk kontakt mellem 
de beskyttede områder og sand- og grus magasinet.

Omkring 700 m nordvest for graveområdet ligger en § 3-beskyttet sø, mose 
og overdrev. De beskyttede områder tilstrækkelig langt fra graveområdet 
til, at der ikke vil registreres en sænkning i grundvandsspejlet i forbindelsen 
med udgravning. Dermed vil der heller ikke være en påvirkning af de 
beskyttede områder.

Påvirkning af vandindvinding:
Nærmeste vandindvindingsboring, DGU nr. 217.538, ligger 350 m nordvest 
for gravområdet. Desuden ligger der to markvandings-/gartneriboringer lidt 
længere væk, jf. Figur 3. Boring 217.199, som er en privat 
husholdningsboring, ligger midt i graveområdet og skal sløjfes. Øvrige 
vandforsyningsboringer ligger mere end 800 m fra gravområdet. Alle 
boringer er filtersat i kalkmagasinet og har 10 – 15 m lerdække over 
kalkmagasinet. Der vil således kun være en begrænset hydraulisk 
forbindelse mellem kalkmagasinet og sand- og grus magasinet. Da 
vandspejlet i sand- og gruslag kun vil blive påvirket 7 – 13 cm i en afstand 
af 300 m fra gravesøen, vurderes det, at de nævnte vandboringer ikke vil 
være påvirket af råstofindvindingen.
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Den nærmeste almene vandforsyning er Tureby Algestrup Vandværk, som 
ligger 1.200 m vest for gravområdet. Vandværkets indvindingsopland ligger 
dog mindre end 100 m øst for graveområdet. Vandværket indvinder fra 
kalkmagasinet, og sand- og grusmagasinet under graveområdet strækker 
sig ikke til vandværket. Dermed vurderes det, at råstofindvindingen ikke vil 
påvirke vandindvindingen til Tureby Algestrup Vandværk.

Figur 2. Beskyttede vandløb og beskyttet natur omkring planlagt 
gravområde.
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Figur 3. Kort over boringer og indvindingsoplande i nærheden af 
graveområdet fra et Jupiter udtræk den 25.9.2019. Boringer, som er sløjfet 
eller er registreret med ukendt formål, er ikke vist på kortet. 

Forureningsrisiko:
Grusgravning medfører en forhøjet risiko for forurening af grundvandet, da 
området i sig selv er sårbart på grund af sand- og gruslagets høje 
gennemtrængelighed og det faktum, at de beskyttende lag fjernes i 
forbindelse med grusgravningen.

I forbindelse med råstofindvinding kan der være en risiko for eksempelvis 
olie- og brændstofspild. Dette forhold er der taget hensyn til i ansøgningen 
om råstofudvindingen til Region Sjælland. Selv om gravesøen ikke i sig selv 
har direkte kontakt med det primære grundvandsmagasin i området, kan 
eventuelle forureninger i forbindelse med råstofindvinding infiltrere ned til 
det primære grundvandsmagasin.

Jf. Figur 3, vil eventuelle forureningsudslip på matriklen ikke nå 
indvindingsboringen til Tureby Algestrup Vandværk, da gravområdet ligger 
udenfor vandværkets indvindingsopland. De andre vandforsyningsboringer 
i området ligger opstrøms af gravområdet og vil ikke være truet af en evt. 
forurening. Det skal dog bemærkes, at gravområdet ligger i et område 
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med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og dermed skal beskyttes så vidt 
muligt mod forurening under gravearbejdet. 

Region Sjælland varetager sikring af grundvandsmagasiner mod forurening 
fra graveaktiviteter i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding.

Til generel sikring mod anden forurening og håndtering af uheld fastsættes 
vilkår om opsætning af skilte ved indkørsler til området.

Habitatvurdering 
Der er ikke registreret arter optaget på naturbeskyttelseslovens bilag IV /4/ 
inden for 1000 m af graveområdet. Faxe Kommune vurderer, at 
grundvandssænkningen som følge af råstofindvindingen ikke vil påvirke 
bilag IV-arter uden for graveområdet. Det skal dog bemærkes at der er 
registreret enkelte individer af spidssnudet frø og grøn frø i en mindre sø 
inden for råstofområdet. Begge arter er bilag IV-arter. Dette forhold er 
behandlet i Region Sjællands Råstofplan, hvor det i miljøvurderingen 
konkluderes, at råstofindvindingen kan tillades.

Samlet vurdering 
Faxe Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til midlertidig 
grundvandssænkning (§ 26) og tilladelse til indvinding af overfladevand til 
støvbekæmpelse (§ 20) med de vilkår som er beskrevet i denne tilladelse. 
Indvindingen vurderes at være natur- og miljømæssig forsvarlig, og vil ikke 
påvirke indvindingsinteresser vedrørende grundvand.
            
Erstatningsansvar
I medfør af vandforsyningslovens § 28 /1/ er den, for hvis regning eller i hvis 
interesse bortledning m.v. foretages, erstatningspligtig for skader i 
bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i 
vandløb eller vandstanden i søer m.v. Erstatningen kan nedsættes eller 
bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv eller er en 
følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom, som skadelidte findes at 
burde bære risikoen for. I mangel af enighed afgøres 
erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. 
Taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling, bortset fra 
vederlag til formænd og sekretærer, betales forlods af 
tilladelsesmyndigheden efter vandforsyningslovens §§ 23 stk. 4/1/.

Tilladelserne kan desuden tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis 
de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig at være urigtige 
eller ændres væsentlig, jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 3 /1/.

Ibrugtagning
I henhold til vandforsyningslovens § 78, stk. 3 /1/ må tilladelsen ikke udnyttes 
før klagefristen er udløbet, da der er tale om bygge- og anlægsarbejde. 

Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og 
anlægsarbejdet ikke påbegyndes før Miljø- og Fødevareklagenævnets 
afgørelse foreligger, med mindre nævnet bestemmer andet.

Annoncering
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside på datoen for 
meddelelse af denne tilladelse.
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Der er mulighed for at se det materiale, der har indgået i sagens 
behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er 
fastlagt i forvaltningsloven /5/, offentlighedsloven /6/ og lov om aktindsigt i 
miljøoplysninger /7/. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den xxxxx.

De klageberettigede er:

 Ansøger.
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 Sundhedsstyrelsen.
 Landsdækkende organisationer og foreninger.
 Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de 

ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.

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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i 
henhold til § 81/1/, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er 
meddelt, dvs. senest den XXXXX, eller, hvis sagen påklages, inden 6 
måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Er der noget i afgørelsen, du gerne vil have uddybet, er du velkommen til 
at kontakte Lasse Sander Søndergaard på lassa@faxekommune.dk eller 56 
20 30 29.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:lassa@faxekommune.dk
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