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UDKAST
Bemærkninger til miljøvuderingens indhold - Vester Egede

Faxe Kommune, Teknik & Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 
28. august 2019 og har følgende bemærkninger til miljøvurderingens indhold, 
for gravearealet ved Vester Egede, matr. nr. 8e, 8g, 8h, 9k, 9m og 12c, Vester 
Egede By, Vester Egede.

Kommuneplan
En del af graveområdet er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og 
erhverv – Å-BE20. Det drejer sig bl.a. om matr. 8e og den sydvestlige hjørne 
af matr. 9m.

Vester Egede landsby er et udpeget landsby-kulturmiljø i Faxe Kommuneplan 
2013. Aarhus Arkitektskole foretog primo 2019 en screening af kulturmiljøer i 
Faxe Kommune og fandt bl.a. at værdien af landsbymiljøet i og omkring 
Vester Egede ikke blot beror på interne faktorer som byggestil, kirkens 
betydning, den historiske tilknytning til Gisselfeld m.m. men også det store 
åbne land omkring byen, der understreger og fremhæver den bymæssige 
fortætning omkring Birkedommervej. En råstofgrav (åben såvel som afsluttet) 
på østgrænsen af byen vil varigt forringe det åbne lands udbredelse og 
landskabets kulturhistoriske betydning for og sammenhæng med landsbyen.

Landskab
Området er udpeget som Særligt Bevaringsværdigt Landskab, Større 
Sammenhængende Landskab og Geologisk Interesseområde. 
Karakterområdets beskrivelse og beskrivelsen af det geologiske 
interesseområde lægger bl.a. vægt på værdien af det naturligt kuperede terræn. 
Et graveområde og langvarigt midlertidigt oplagte støjvolde vil forstyrre 
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oplevelsen af landskabet og de i udpegningerne nævnte udsigtskiler mod nord 
og øst, særligt fra Vester Egede landsby. Storstrøm Amts oprindelige 
vurdering fra år 2000 vurderede, at der i forvejen er mange afsluttede 
graveområder i området.  Faxe Kommune mener derfor, at det er vigtigt at 
værdien i tilføjelsen af endnu et afsluttet graveområde (som et kulturpræg) 
nøje afvejes med hensynet til interesseområdets naturlige autencitet.

Regionen påtænker at dele af området kan gøres offentligt tilgængeligt efter 
afsluttet råstofgravning, så der er adgang til bevarede geologiske profiler. 
Regionen mener, at der vil kunne stilles vilkår til bevaring af profilerne under 
gravearbejdet. Der findes, som beskrevet ovenfor, flere lukkede graveområder 
i området. Samtidigt er beliggenheden af råstofgraven ikke oplagt til udlæg til 
offentligt, rekreativt område givet dets nære beliggenhed til Ny Næstvedvej 
eller den mulige, fremtidige motorvej (Næstved-Rønnede).
Faxe Kommune mener, at hensynet til bevarelsen af landskabets naturlige 
autencitet vejer tungere end etableringen af endnu et afsluttet graveområde 
med geologiske kalkprofiler.

Gas
Det bør undersøges nærmere hvor gasledningen ligger, hvis den kan ligge 
inden for gravearealet.

Dræn
Der kan ligge dræn på arealet, der afleder vand fra andre markområder og 
andet. Råstofgravning på arealet, skal helst ikke hindre afledning af drænvand 
fra andre markarealer.

Natur
På arealet er der registreret et beskyttet vandhul. Den østlige del er af 
gravearealet er i kommuneplanen udlagt som lavbundsareal. Mod nord støder 
gravearealet op til lavbundsarealer, enge og vådområder. Vurderingen i 
afgrænsningsskemaet er ikke konkret i forhold til hvordan gravningen og 
udvindingen ikke vil påvirke de § 3beskyttede områder.

Jordforurening
Arealet syd for Ny Næstvedvej er V2-kortlagt. Vurderingen bør have fokus på 
hvordan de kortlagte arealer kan påvirke råstofgraven/grundvandet, og ikke 
kun på hvordan råstofgravningen kan påvirke de kortlagte arealer.

Boringer
Boring 217.362 er registreret med ukendt formål (kan være 
drikkevandsboring). Det bør undersøges nærmere, specielt når ejendommen 
hører under gravearealet. Tages boringen ud af brug, skal den sløjfes.

Derudover ligger der også en råstofboring 217.1264 på gravearealet, samt to 
sløjfede boringer 217.14 og 217.1262.

Mod vest, lige uden for gravearealet ligger en sløjfet boring 217.198 og en 
boring med markeret ’andet’ 217.312.
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Støj og vibrationer
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
Udover støv fra gravearbejdet, kan der også forekomme støv fra de lastbiler 
der kører til og fra, når de skal ned i råstofgraven efter materialer.

Trafik
Birkedommervej er en meget smal vej og er ikke egnet til tung trafik. 
Det forslås derfor, at overkørsel til graveområde sker direkte til Ny 
Næstvedvej. 
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