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UDKAST
Bemærkninger til miljøvuderingens indhold - Faxe Kalk

Faxe Kommune, Teknik & Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 
28. august 2019 og har følgende bemærkninger til miljøvurderingens indhold, 
for gravearealet ved Faxe Kalk, matr. nr. 44b, 44c, 48a Faxe By, Faxe samt 14c 
Hovby, Faxe.

Landskab
Det sydlige delområde af udvindingsområdet er beliggende i karakterområde 
nr. 9, delområde M2. Det nordlige delområde af udvindingsområdet er teknisk 
set kun delvist omfattet af karakterområdet nr. 9, delområde M2. Dette 
område er udpeget for kalkbruddets udvindingsaktivitet, og den synlige 
forbindelse mellem natur- og kulturgeografien. En fortsættelse af 
udvindingsarbejdet i disse delområder, er derfor kun med til at understøtte det 
bevaringsværdige aspekt i landskabet.

Begge delområder indgår i Faxe Kommuneplans udpegning som grøn kile øst 
for Faxe by. De grønne kiler omtales i kommuneplanens afsnit 2.6 Områder til 
fritidsformål. Retningslinje 1 foreskriver at grønne kiler fra byens rekreative 
arealer ud mod det åbne land skal opretholdes, så deres værdi for dyre- og 
planteliv samt deres rekreative værdi for mennesker bevares. 
Udvindingsarbejdet vil forringe strækningens eksisterende dyre- og planteliv 
og forringe arealerne for rekreation midlertidigt (dog i en længerevarende 
periode). Vi mener samlet set ikke, at udvindingsarbejdet er foreneligt med 
hensynet til områdets udpegning som grøn kile for dyre- og planteliv og 
rekreation.
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Spildevand
Faxe Forsyning A/S har en spildevandsledning liggende langs den nordøstlige 
del af det sydlige graveareal. Af materialet er der svært at se, om 
spildevandsledningen ligger inden for eller uden for det foreslåede graveareal.

Natur
Nærmeste Natura 2000‐område er ”N167 Skove ved Vemmetofte”, der ligger 
ca. 5 km øst for det foreslåede graveområde, ikke ca. 500 m.

Jord- og stendiger
Det sydlige graveareal er mod sydøst og nordvest afgrænset af beskyttede sten- 
og jorddiger. På det nordlige graveareal ligger der mellem matr. 44b og 47r et 
beskyttet sten- og jorddige.

Boringer
Det skal undersøges hvad der skal ske med de to boringer 222.121 og 222.20, 
der ligger inden for der foreslåede gravearealer.

Støj og vibrationer
Aktiviteter i tilknytning til udvindingsarbejdet der reducerer støjen, vil være 
nødvendige eftersom der er tale om gravearbejde i deponeret materiale, der i 
dag fremstår højere end det omkringliggende terræn. Der er udpeget et 
perspektivområde for fremtidig byvækst vest for det sydligste delområde af 
udvindingsområdet. Perspektivområdet er ikke beskrevet i regionens 
gennemgang. Spørgsmålet er om regionen har denne udpegning med i 
overvejelserne, når man mener, at det eksisterende deponi, i tilstrækkeligt 
omfang vil kunne modelleres på størstedelen af den vestlige del af det sydlige 
delområde over mod perspektivområdet for at undgå støjgener ifm. 
gravearbejdet.

Udover støj og vibrationer fra transport og gravearbejdet, bør generne fra 
lastbiler, der venter på at komme ind på området, også undersøges. Det kan 
være lastbiler der holder i kø, eller venter på at pladsen åbner. Anvendes der 
nedknusningsanlæg, skal de også indgå i vurderingen, selv om det ikke står der 
permanent.

Støv
Regionen vurderer ikke at støvgener bliver problematiske for andet end få 
nærliggende ejendomme. Regionen agter at stille vilkår om støvbekæmpelse i 
en eventuel råstoftilladelse. Det lader ikke til at regionen har overvejet 
perspektivområdet for byvækst vest for det sydlige delområde. Realiseringen af 
perspektivområdet kan tage mange år, men regionen opstiller omvendt ingen 
tidshorisont for hvor længe udvindingsarbejdet pågår. Vi mener regionen bør 
vurdere, om et eventuelt vilkår om støvbekæmpelse i råstoftilladelsen er 
realistisk, såfremt perspektivområdet ønskes realiseret.

Udover støv fra gravearbejdet, kan der også forekomme støv fra de lastbiler 
der kører til og fra. Der har tidligere været udfordringer med kalkstøv på 
vejene.
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Vandforbrug
Da der er tale om udnyttelse af oplagte overskudsmaterialer, er det så 
forventeligt, at der ikke opstår gravesøer? Vand til støvbekæmpelse skal i så 
tilfælde hentes anden steds.

Trafik
Adgang til sydlige graveområde
Det 4-benede kryds Gl. Strandvej-Baunekulevej-Schjølervej er udformet med 
forskudte veje og en overkørsel til graveområde vil medføre et 5. ben i krydset, 
hvilket ikke kan anbefales. Der vil være dårlig oversigtsforhold ved udkørsel 
fra graveområdet. 

Området omkring Gl. Strandvej ligger i skolenært område hvor der er mange 
bløde trafikanter. Det sydlige graveområde grænser til en kommunal sti som 
fører til Stationen, hvorfor det er ønskeligt at stien skal sikres hvis tung trafik 
skal krydse stien. 

Det anbefales at overkørsel til det sydlige graveområde, etableres syd for 
stationen hen over matrikel 9g, Faxe By, Faxe. Matriklen er privat og der skal 
derfor forhandles med grundejer.

Der skal søges en overkørselstilladelse og sagen skal behandles politisk

Adgang til det nordlige graveområdeområde
Det er oplyst at transporten til fabriksanlægget vil kunne foregå indenfor 
virksomhedens ejendom. 

Der skal søges en overkørselstilladelse for ændret anvendelse af eksisterende 
overkørsel og sagen skal behandles politisk
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