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Til Faxe Kommune

Scoping – Fastlæggelse af indhold i miljøvurderingen af mu-
lige nye graveområder i Faxe Kommune

Region Sjælland sendte den 9. januar 2019 debatoplæg for Råstofplan 
2020-2031 i offentlig høring. I henhold til miljøvurderingsloven blev 
Faxe Kommune samtidig hørt om hvilke oplysninger, der skal indgå i 
miljørapporten for forslag til Råstofplan 2020. 

Vi skrev dengang, at kommunen supplerende ville blive hørt om miljø-
vurderingens indhold for konkrete nye graveområder, når regionen 
skal tage stilling til hvilke graveområder, der skal indgå i forslag til Rå-
stofplan 2020.

På møde med kommunen i foråret, gennemgik og drøftede vi de for-
slag til graveområder, der var indkommet i forbindelse med den of-
fentlige høring tidligere på året. I forlængelse heraf påtænker vi nu 
eventuelt at medtage nedenstående 3 områder i Faxe Kommune som 
graveområde i forslag til Råstofplan 2020:

 Udvidelse af Bjerrede Graveområde, centrale del.
Arealet indgår også i den VVM-redegørelse der udarbejdes 
i.f.m. ansøgning om gravetilladelse.

 Nyt område ved Vester Egede

 Nyt område ved Faxe Kalk (udnyttelse af tidligere frasorterede 
materialer, placeret i de såkaldte Dæmninger)

For det enkelte forslag til nyt graveområde har vi på forhånd udarbej-
det vedlagte udkast til miljøvurdering. Heri indgår et afgrænsningsske-
ma, jf. bilag 1, hvor der er foretaget en foreløbig afgrænsning af hvilke 
emner vi vurderer der skal vurderes nærmere i miljøvurderingen. Den 
nærmere vurdering af de udvalgte miljøparametre samt områdets pla-
cering, fremgår ligeledes af udkastet til miljøvurdering.
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Det skal understreges, at der endnu ikke er taget endelig stilling til om områderne skal med-
tages i forslag til ny råstofplan eller til den nærmere arealafgrænsning.

Indhold af miljøvurdering af potentielle nye graveområder
Vi skal hermed anmode om kommunens eventuelle forslag til yderligere miljøparametre, em-
ner eller andre forhold, som kommunen vurderer bør medtages i miljøvurderingen, jf. §32, 
stk.1, nr. 2 i miljøvurderingsloven.

Eventuelle bemærkninger til miljøvurderingernes indhold bedes senest den 23. august 
2019 sendes til Region Sjælland, Regional Udvikling, Alleen 15, 4180 Sorø, eller som mail til 
naturmiljo@regionsjaelland.dk.

Forslag til Råstofplan 2020 og miljørapport forventes at komme i 2. offentlige høring i 
maj/juni 2020. På www.raastofplan2020.regionsjaelland.dk fremgår blandt andet en over-
sigt over planprocessen med tidsplan og status for arbejdet frem mod en ny råstofplan.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede.

Venlig hilsen

Andreas Dalgas Andreasen
Geolog

Bilag
 3 udkast til miljøvurdering af områder ved Bjerrede, Vester Egede og Faxe Kalk

Lovgrundlag
 Råstofplanen udarbejdes efter råstofloven (lovbekendtgørelse nr. 124 af 26/1-2017)
 Miljøvurderingen af råstofplanen udarbejdes efter miljøvurderingsloven (lovbekendt-

gørelse nr. 1225 af 25/10-2018)
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