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Indledning og metode 
I forbindelse med miljøvurdering af Råstofplan 2020, skal der udarbejdes en miljøvurdering af forslag 

til nye graveområder, for at vurdere om udpegning af graveområdet har en væsentlig påvirkning på 

miljøet. Miljøvurderingen gennemføres efter miljøvurderingsloven1 og efter det brede miljøbegreb2  

Miljørapporten indeholder de oplysninger som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuel 

viden, og hvor detaljeret planen er.   

Forud for udarbejdelse af selve miljøvurderingen, er der udført en afgrænsning, for at vurdere hvilke 

miljøparametre, der skal vurderes nærmere og indgå i miljørapporten. Afgrænsningsnotatet er vist i 

bilag 1, og de relevante miljøparametre der vurderes er vist i Tabel 1. Resultatet af afgrænsningen for 

et nyt graveområde ved Vester Egede danner grundlag for miljøvurderingen i denne miljørapport. 

Kumulative påvirkninger, overvågning mv. indgår i den samlede miljørapport for Råstofplan 2020.   

Beskrivelse af området  
I forbindelse med Råstofplan 2020 foreslås et nyt graveområde tæt på landsbyen Vester Egede i Faxe 

Kommune. Arealet er på 52 ha og ligger op til Rute 54 mellem Sydmotorvejen og Holme‐Olstrup. Om‐

rådet er udpeget som interesseområde i Råstofplan 2016. Geologien er meget varierende og består 

af smeltevandssand‐ og grus og med opskudte flager af kalk. Der er mellem 0‐8 m overjord. Ud fra 

boringer er det vurderet, at der findes op til ca. 2 mio. m3 råstoffer, der kan anvendes til friktionsfyld, 

og mindre mængder er egnet til bundsikring, stabilgrus og specialprodukter. Grundvandspejlet er 

fundet i forskellige dybder, og det skyldes bl.a. den komplekse geologi, med opskudte flager af kalk 

og dødishuller.  

Figur 1. Det foreslåede graveområde ved Vester Egede med angivelse af matrikeloplysninger.  

                                                            
1 Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM).  
2 Det brede miljøbegreb afspejler EU‐rettens målsætninger for EU´s miljøpolitik, der i denne miljøvurdering om‐
fatter de miljøparametre som indgår i afgrænsningsnotatets bilag 1.  
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Det foreslåede graveområde er beliggende på matriklerne 8e, 8g, 8h, 9k, 9m og 12 c, Vester Egede 

By, Vester Egede.  

Miljøvurdering 
Der er foretaget en afgrænsning af, hvilke miljøparametre der skal vurderes nærmere i forbindelse 
med en eventuel udpegning af et nyt graveområde ved Tune. Afgrænsningen er udført på det forelig‐
gende datagrundlag.  

I Tabel 1 ses de miljøparametre som er vurderet nærmere. Vurderingen følger på de efterfølgende 
sider.   

Emne  Miljøparameter 

Overordnet statslig, regional og 

kommunalplanlægning 

Statslige veje 

Landskab og geologi  Landskabelig værdi og større sammenhængende landskaber 

Geologiske værdier 

Arkitektonisk og landskabeligt udtryk 

Befolkning og menneskers 

sundhed 

Støj og vibrationer 

Støv og luftforurening 

Sikkerhed, risiko for ulykker 
Tabel 1. Oversigt over miljøparametre som er vurderet nærmere.  

Overordnet statslig, regional og kommunalplanlægning 

Statsveje 
Det foreslåede graveområde ligger langs Ny Næstvedvej ‐ Rute 54, der forbinder Næstved og Røn‐
nede. Der er den 19. april 2017 indgået en politisk aftale i folketinget om udbygning af Rute 54 til mo‐
torvej mellem Næstved og Rønnede. Den endelige finansiering er mangler stadig, og det er derfor 
uvist, hvornår et anlægsbyggeri vil gå i gang.  

Den planlagte motorvej og det tilhørende udfletningsanlæg er sammenfaldende med en stor del af 
det foreslåede graveområde (se Figur 2). Da der skal anvendes sand og grus til anlæg af motorvejen, 
vil materialerne muligvis kunne indvindes og anvendes til anlæg af vejen, hvilket vil reducere trans‐
porten. Eventuelt vil dele af området kunne indvindes forud for anlæg af vejen under hensyntagen til 
det kommende vejanlæg.  

Det må forventes, at der ikke kan indvindes til særlig stor dybde, på grund af placeringen af udflet‐
ningsanlægget. Dele af området indeholder dog store mængder overjord, og vil eventuelt kunne flyt‐
tes rundt inden for råstofgraven. Der må som udgangspunkt ikke tilføres jord til råstofgrave, hvorfor 
opfyldning af råstofgraven med jord udefra ikke kan forventes uden dispensation, og der vil muligvis 
ikke kunne indvindes helt op til de anslåede 2 mio. m3. 

Det vurderes, at der kan indvindes råstoffer på store dele af det foreslåede graveområde, men Vejdi‐
rektoratet skal påtaleberettiget inddrages i planerne om at udpege et graveområde i en kommende 
råstofplan og ved en kommende indvindingstilladelse.  
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Figur 2. Vedtaget placering af ny motorvejsstrækning mellem Næstved og Rønnede – Rute 54 og omtrentlig angivelse af det 
foreslåede graveområde (stiplet linje).  

 

Landskab og geologi 

Landskabelig værdi og større sammenhængende landskaber, geologi og arkitektonisk og landskabeligt 

udtryk 
Det foreslåede graveområde er beliggende i udkanten af et område der i Faxe Kommuneplan er ud‐
peget som større sammenhængende landskab (Højlandet), og i den centrale del af et større område 
(fra Haslev til Tappernøje), der er er udpeget som særligt bevaringsværdigt landskab (Gissenfeld‐
Bregntved dødis‐ og herregårdslandskab), se Figur 3. Landskabet er et herregårds‐landskab der er ka‐
rakteriseret ved markante terrænformer med såvel bakker, store lavninger med søer, dalstrøg og 
vandløb. Samtidig træder herregårdspræget tydeligt frem med de markante skovbryn, der er præget 
af gamle løvtræer og store marker. Gisselfeld og Bregentved Godser ligger hhv. 2 og 5 km nord for 
det foreslåede område. I Faxe Kommunes landskabskarakter‐analyse er der opstillet nogle strategi‐
ske mål og anbefalinger for forvaltning af landskabet. I området omkring Vester Egede skal de kultur‐
historiske spor understøttes og skovrejsning og tekniske anlæg der forringer udsigten mod det flade 
område omkring Susåen mod nord skal opretholdes.  

Landskabet omkring godserne rummer både et storbakket dødislandskab i nord samt et højerelig‐
gende og mere småkuperet landskab i syd. Dødislandskabet er dannet ved isens tilbagesmeltning, 
hvor efterladt dødis har skabt det stærkt kuperede landskab med mange bakketoppe og lavninger, 
der i dag indeholder småsøer eller moseområder, se Figur 4. Bakkepartiet i syd er skabt ved, at isen 
under sidste istid har skrabet og stablet kalkflager sammen. Efterfølgende er området blevet overlej‐
ret af et lag moræneler. Jordbunden består overvejende af moræneler med indslag af ferskvandsdan‐
nelser, især ved overgangen mellem det storbakkede morænelandskab og det kuperede dødisland‐
skab. I syd (omkring Vester Egede) består jordbunden af en blanding af moræneler, smeltevands‐
sand‐ og grus samt ferskvandsdannelser, hvor smeltevandssand og ‐ grus er dominerende. Området 
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er udpeget som regionalt geologisk interesseområde i kommuneplanen, men ikke som nationalt geo‐
logisk interesseområde.  

Det afvekslende terræn gør, at sigtbarheden i landskabet varierer meget. Den rumlige afgrænsning 
udgøres dels af spredt småbevoksning og læhegn, hvor det er muligt at se igennem og fornemme 
landskabet på den anden side, dels af skovområder og terræn, der skaber lukkede landskabsrum. 
Landskabet fremstår nogle steder sammensat af forskellige tidsaldre og landskabselementer, eksem‐
pelvis hvor det historiske herregårdslandskab møder den moderne motorvej samt ved bygrænsen til 
Haslev. 

Det foreslåede graveområde ligger op til Rute 54 og er delvist sammenfaldende med det planlagte 
motorvejsanlæg mellem Næstved og Rønnede (se Figur 2). Det foreslåede graveområde udgør en 
mindre del af det større sammenhængende landskab og det bevaringsværdige landskab. Det vurde‐
res, at der kan indvindes råstoffer på det foreslåede område, uden at der vil være en væsentlig på‐
virkning på det bevaringsværdige og større sammenhængende landskab, idet det udgør et mindre 
område i tilknytning til eksisterende vejanlæg. Etableringen af en grusgrav vil ikke ændre på udsigten 
ned over det lavereliggende terræn ved Susåen.   

Dele af området vil på sigt blive ændret til motorvej. I kommuneplanen tilstræbes det, at værdifulde 
geologiske områder bliver tilgængelige for offentligheden af hensyn til formidling og på grund af den 
rekreative værdi, der ofte kendetegner områderne. Det vurderes ikke, at indvinding på området vil 
sløre væsentlige geologiske landskabstræk i området. På grund af den planlagte motorvej vil kun dele 
af området kunne gøres offentlig tilgængeligt efter afsluttet råstofindvinding, men geologiske profi‐
ler, som afdækkes ved råstofgravning på den øvrige del, kan forsøges bevaret ved at lave vilkår om 
dette indgå i en efterbehandlingsplan.  

Figur 3. Bevaringsværdigt og større sammenhængende landskab omkring det foreslåede graveområde.  
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Befolkning og menneskers sundhed 

Støj og vibrationer 
Det foreslåede graveområde er placeret i landzone med spredt bebyggelse langs Ny Næstvedvej 
(Rute 54). Mod vest grænser graveområdet op mod landsbyen Vester Egede. Drift af råstofgrave med 
tilhørende anlæg og transport med tunge køretøjer kan medføre støj‐ og vibrationspåvirkninger af 
omgivelserne tæt på graveområdet. 

De beboere, der bor tæt på udgravningen vil potentielt kunne blive påvirket af gener fra f.eks. støj fra 
entreprenørmaskiner, lastbiler og lignende. Påvirkningen af naboerne vil i høj grad afhænge af, hvor 
på området der indvindes og de udkørselsforhold der etableres.  

Nogle steder på området er der store mængder overjord og indvindingen af råstoffer vil forudsætte 
at overjorden fjernes, og den vil oftest blive anvendt som støjvolde for at reducere støjen for nærlig‐
gende boliger. Indvindingen af råstoffer vil foregå mere en 5 m under terrænniveau, og sænkningen i 
terrænet vil minimere støjen. En aktiv råstofgrav vil dermed blive afgrænset af jordvolde, der reduce‐
rer udbredelsen af støjen fra gravemaskiner og sorteringsanlæg.  

Vurderet ud fra karakteren af det anvendte maskineri og underlagets beskaffenhed, skønnes der ikke 
at komme generende vibrationer, der udgør en væsentlig miljøpåvirkning. 

 

Figur 4. Landskabskort der viser det foreslåede graveområde, der ligger I et dødislandskab (markeret med små cirkler). (Ref. 
Per Smeds landskabskort 1978).   
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Støj og vibrationer vil blive reguleret i en eventuel kommende råstoftilladelse, hvor der stilles vilkår 
om tilrettelæggelse af etaper for indvindingen, driftsvilkår mv., således at Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj bliver overholdt.  

Støv og luftforurening  
Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse med gravearbejdet, materiales‐
takke, sortering og transport. For at begrænse støvgener fra indvindingen vil regionen stille vilkår om 
støvbekæmpelse m.m. i en råstoftilladelse. Der er kun få ejendomme beliggende helt nær det fore‐
slåede graveområde, og det vurderes, at der kan indvindes råstoffer uden væsentlige støvgener for 
de nærmeste borgere.  

I forbindelse med indvinding kan der forekomme luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler, 
som kan påvirke menneskers sundhed ved udledninger af især NOx og partikler. Etablering af en ny 
råstofgrav vil medføre en stigning i udledning af partikler og emissioner. Det vurderes dog, at de ikke 
vil medføre en væsentlig ændring af luftkvaliteten i området. Emissioner fra råstofindvindingen vil 
også hurtigt spredes og opblandes med ren luft, da området er åbent og placeret i det åbne land. 

Sikkerhed, risiko for ulykker 
Råstofindvinding medfører transport med tunge køretøjer til og fra graveområdet.  

Det foreslåede graveområde er beliggende i landzone med spredt bebyggelse langs Ny Næstvedvej 
og med landsbyen Vester Egede liggende vest for og Birkedommervej som gennemkørselsvej med 
udkørsel til Ny Næstvedvej og Gisselfeldvej. Råstofferne, der kan indvindes på området, kan bl.a. 
blive anvendt ved anlægsprojektet for udvidelse af Rute 54, eller de vil blive kørt mod nord af Sydmo‐
torvejen.  

Til‐ og frakørsler af lastbiler til graveområdet vil kunne påvirke lokalområdet, herunder sikkerheden 
for bløde trafikanter i området. Den stærkt trafikerede Ny Næstvedvej har cykelsti, men vil på sigt 
blive omdannet til en motorvej. Anlæg af udkørsel vil afhænge af, hvor på området der indvindes rå‐
stoffer og hvornår råstofferne indvindes i forhold til anlæg af den planlagte motorvej.   

Ved etablering af en ny råstofgrav kan trafikbelastningen være en anelse stigende, men ændringen 
vurderes ikke at være væsentlig i forhold til den trafikerede Rute 54, og risikoen for ulykker vurderes 
derfor ikke at ville ændre sig væsentligt. 

Samlet vurdering  
Det er vurderet, at det foreslåede graveområde kan udpeges uden væsentlig påvirkning af miljøet, 
men at en række miljøforhold skal indgå ved udpegning af graveområdet og ved vurdering af en rå‐
stofansøgning.   

Det foreslåede graveområde er sammenfaldne med den planlagte motorvej for Rute 54, der forbin‐
der Næstved og Rønnede. Vejdirektoratet skal inddrages i eventuelle planer om at udpege et grave‐
område i en kommende råstofplan og ved en kommende indvindingstilladelse.  

Det foreslåede graveområde er ifølge kommuneplanen beliggende i udkanten af et større sammen‐
hængende landskab, og i den centrale del af et særligt bevaringsværdigt landskab samt i et regionalt 
geologisk interesseområde. Det vurderes, at der kan indvindes råstoffer uden at der vil være en væ‐
sentlig påvirkning på det bevaringsværdige og større sammenhængende landskab, og de geologiske 
interesser kan sikres med vilkår i efterbehandlingsplanen.  

Det vurderes, at miljøpåvirkninger fra støj, støv, vibrationer og trafik kan være en anelse større end i 
dag, men der vil kunne opstilles vilkår i en eventuel råstoftilladelse, så påvirkningen ikke er væsentlig.   



      Bilag 1 
 

Afgrænsningsskema 
Nyt graveområde ved Vester Egede 
Faxe Kommune  
Afgrænsningen er baseret på tilgængelige data og viden fra Faxe Kommuneplan 2013 (www.planinfo.dk), Danmarks Miljøportal (inkl. 
Naturdata), Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (www.kortforsyningen.dk), Slots- og kulturstyrelsen (www.kulturarv.dk), 
Miljø- og Fødevarestyrelsen (www.miljoegis.dk) og Råstofplan 2016 for Region Sjælland. Desuden er der benyttet informationer fra 
GEUS´borings- database ’Jupiter’, samt Naturbasen via brugerlicens fra NIRAS A/S, Licens E03/2014.  

NIRAS har udarbejdet afgræsningen på vegne af Region Sjælland.  
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Bemærkninger

Overordnet statslig, regional og kommunal planlægning

By‐ og erhvervsformål, 

sommerhusområder og tekniske anlæg i 

kommuneplanen  

X Arealet på 52 ha er beliggende i landzone og er 

ikke udlagt til tekniske anlæg, omfattet af 

lokalplan eller andet i kommuneplanen (Faxe 

Kommuneplan 2013). 

Statslige veje   X Den østlige del af forslaget til graveområdet 

ligger inden for tracéet for vejarealreservation 

for udbygning af Rute 54 Næstved‐Rønnede. Ny 

Næstvedvej (Rute 54) er statsvej. 

Birkedommervej der ligger op til områdets 

sydvestlige del er kommunal vej.  

Jernbaner   X Der er ingen jernbaner eller 

jernbanearealreservation indenfor eller i 

umiddelbar nærhed af det forslåede 

graveområde. 

Energiforsyning olie, gas og højspænding 

 

X Der er ingen reservationer for transmissionsnet 

inden for eller i nærheden af det forslåede 

graveområde.  

I Kommuneplan 2013 fremgår en 

gasforsyningsledning langs Rute 54, men den 

præcise beliggenhed er ukendt. Det vurderes at 

der kan indvindes råstoffer inden for det 

foreslåede areal under hensyntagen til 

gasledningen.  

Beliggenhed i forhold til 

forsyningssituationen 

X Der har ikke været indvundet sand, grus og sten i 

Faxe Kommune siden 2015. Ved indvinding vil 

ressourcen formentlig blive anvendt ved 
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udbygning af det lokale vejanlæg samt i hele 

hovedstadsområdet. 

Natur og biologisk mangfoldighed 

Natura 2000  

Fuglebeskyttelsesområder  
Habitatområder   
 

X Nærmeste Natura 2000‐område er N163 Suså, 

Tystrup‐Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 

Mose og Porsemosen. Susåen løber ca. 600 m 

nord for det foreslåede graveområde. Natura 

2000‐området indeholder i alt 3 habitatområder 

(H145, H146 og H194), hvoraf det nærmeste er 

H194 der bl.a. indeholder Susåen. Natura 2000‐

området indeholder desuden to 

fuglebeskyttelsesområder, F91 Holmegård Mose 

og F93 Tystrup‐Bavelse Sø.  

De naturtyper der er på udpegningsgrundlaget i 

N163 er primært tilknyttet til Susåen og de søer 

der ligger i forbindelse med denne. Arterne (inkl. 

fugle) er også næsten udelukkende tilknyttet 

enten Susåen eller de vådområder der ligger i 

forbindelse med denne.  

Længere mod nord, ca. 2,5 km fra det foreslåede 

graveområde, ligger Natura 2000‐området N161 

Søer ved Bregentved og Gisselfeld (Torup Sø og 

Ulse Sø), der består af et habitatområde (H142) 

og et fuglebeskyttelsesområde (F101). Den 

eneste habitatnaturtype, der er på 

udpegningsgrundlaget, er kransnålealge‐sø og  

omfatter de to søer Torup Sø og Ulse Sø. 

Desuden er der tre fuglearter på 

udpegningsgrundlaget, der alle er tilknyttet 

søerne og oplandet til disse.  

Ingen af naturtyperne eller arterne på 

udpegningsgrundlaget i de nærmeste 

habitatområder vurderes at kunne blive påvirket 

af en evt. råstofindvinding i det foreslåede 

graveområde, da råstofindvinding ikke påvirker 

grundvandsstanden i området. Det foreslåede 

graveområde vurderes desuden ikke at udgøre et 

unikt eller væsentligt fouragerings‐ eller 

yngleområde for arterne på udpegnings‐
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grundlaget i fuglebeskyttelsesområderne. Der er 

ikke kendskab til andre projekter eller planer og 

programmer, der i kumulation med 

råstofindvinding vil kunne påvirke de nævnte 

Natura‐2000 områder. Samlet vurderes 

udlægning af graveområdet hverken i sig selv 

eller sammen med andre projekter eller planer 

og programmer, at kunne påvirke de nærmeste 

eller andre Natura 2000‐områder væsentligt. 

Vurderingen er foretaget i henhold til 

Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 (Bek.nr. 1240 

af 24/10 2018). 

Naturbeskyttelse  

jf. naturbeskyttelseslovens § 3  

X Der ligger et mindre vandhul indenfor det 

foreslåede graveområde og området støder op til 

et engområde og et beskyttet vandløb. Vandhul, 

eng og vandløb er beskyttet af 

Naturbeskyttelseslovens §3 og ændringer i 

tilstanden kræver dispensation. Det vurderes 

muligt at indvinde råstoffer på området uden at 

påvirke de §3 beskyttede naturområder, inkl. det 

lille vandhul, der ligger i det foreslåede 

graveområde. Hensynet til beskyttede naturtyper 

indgår i de enkelte råstoftilladelser.  

Fauna (inkl. bilag IV‐arter)  X Arealerne bliver i dag anvendt til landbrug og der

er ikke kendskab til eller vurderes at være 

værdifuldt dyreliv i tilknytning til arealerne.    

Flora (inkl. bilag IV‐arter)  X Arealerne bliver i dag primært anvendt til 

landbrug og der er ikke kendskab til eller 

vurderes at være værdifuld botanik tilknyttet 

disse arealer.  

Naturområder og økologiske 

forbindelser (inkl. spredningskorridorer) 

X Den sydøstligste del af det foreslåede 

graveområde er udpeget til potentielt 

naturbeskyttelsesområde i Faxe Kommuneplan 

2013.  

Råstofindvinding vurderes ikke at være i strid 

med udpegningen som potentielt 

naturbeskyttelsesområde, da ældre 

graveområder indeholder natur af høj kvalitet.  
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Skov (inkl. fredskov)    X Den sydøstlige del af det foreslåede graveområde 

ligger indenfor skovbyggelinjen for Denderup 

Vænge/Hestehave. Råstofindvinding er ikke i 

modstrid med §17 i naturbeskyttelsesloven 

omkring skovbyggelinjer, hvorfor det ikke 

beskrives og vurderes nærmere. 

Kultur‐ og arkæologisk arv 

Kulturhistoriske værdier  

  Kulturarvsarealer 

  Værdifuldt kulturmiljø 

  Kulturhistorisk bevaringsværdi 

 

X Det  foreslåede graveområde ligger op til det 

værdifulde kulturmiljø i Vester Egede Landsby. 

Markerne omkring landsbyen er primært ejet af 

Gisselfeld Kloster, og mange af husene i Vester 

Egede er gamle arbejderboliger for klosteret. 

Bystrukturen er stort set uændret i forhold til 

midten af 1800‐tallet, og det samme gælder 

antallet af huse og gårde. Det vurderes, at der 

kan indvindes råstoffer i det foreslåede område 

uden at husene i Vester Egede påvirkes.  

Fortidsminder  X Der er ingen fredede eller ikke‐fredede 

fortidsminder i det foreslåede graveområde. 

Beskyttede sten‐ og jorddiger   X Centralt i det foreslåede graveområde ligger et 

beskyttet sten‐ og jorddige og i kanten af 

området ligger mod nord og vest to beskyttede 

diger. De beskyttede diger er omfattet af 

beskyttelse i Museumsloven og påvirkning af 

digerne kræver dispensation. Det vurderes muligt 

at indvinde råstoffer uden at påvirke de 

beskyttede diger. Hensynet til de beskyttede 

diger vil indgår i råstoftilladelserne.  

Kirker og deres omgivelser   X Byggelinjen for Vester Egede Kirke strækker sig 

ind i den vestlige del af det foreslåede 

graveområde. Desuden er hele området udpeget 

som kirkeomgivelse i Faxe Kommuneplan 2013. 

Råstofindvinding er ikke i strid med 

Naturbeskyttelseslovens §19 om 

kirkebyggelinjen, og indvinding vil ikke påvirke 

indkigget til kirken. Mens råstofindvindingen 

foregår kan støjvolde have en midlertidig 

indflydelse på indkigget til kirken fra øst, men det 
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vurderes ikke at være væsentligt, da støjvoldene 

fjernes efter afsluttet råstofindvinding.  

Fredede eller bevaringsværdige 

bygninger   

X Der er ingen fredede bygninger i det foreslåede 

graveområde. I Vester Egede er en række 

bygninger udpeget som bevaringsværdige i Faxe 

Kommuneplan 2013. Råstofindvinding vurderes 

ikke at kunne påvirke udpegningen eller de 

bevaringsværdige bygninger.  

Fredning, herunder forslag   X Nærmeste fredede område er arealerne omkring 

kirken i Vester Egede (frednings nr. 01405.00).  

Fredningen påvirkes ikke.  

Landskab og geologi 

Landskabelig værdi og større 

sammenhængende landskaber  

 

X  Det foreslåede graveområde er beliggende i 
udkanten af et område der i Faxe Kommuneplan 
er udpeget som større sammenhængende 
landskab (Højlandet). Desuden er det foreslåede 
graveområde beliggende i et område som  i 
kommuneplanen er udpeget som særligt 
bevaringsværdigt landskab (Gissenfeld‐Bregntved 
dødis‐ og herregårdslandskab).  

Geologiske værdier    X Området er udpeget som regionalt geologisk
interesseområde i kommuneplanen.   

Arkitektonisk og landskabeligt udtryk, 

visuel effekt 

  X Landskabet er et herregårdslandskab, hvor
karakteren er bestemt af de to store godser og  
meget markante og varierede terrænformer 
med bakker, lavninger med søer og dalstrøg med 
vandløb.  

Kystnærhed  X

 

Det foreslåede graveområde ligger mere end 10

km fra nærmeste kyst. 

Nationalparker   X Det foreslåede graveområde ligger ikke i en

nationalpark. 

Jord, vand og klima 

Jordforurening jf. jordforureningsloven  

 

  X Der er ingen områder med kortlagt 

jordforurening. Lige syd for både 

Birkedommervej og Ny Næstvedvej ligger arealer 

kortlagt på  vidensniveau 1 (V1). Det vurderes 

muligt at indvinde råstoffer uden at påvirke de 

kortlagte arealer. 
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Ifølge jordforureningslovens §52 er det forbudt 

at tilføre jord til råstofgrave på grund af risikoen 

for forurening af grundvandet. Evt. dispensation 

kræver en dispensation.  

Overfladevand, herunder påvirkning af 

vandløb og vådområder  (inkl. 

Vandområdeplaner) 

 

  X Der vil ikke blive ledt vand ud i vandløb og 

vådområder ved råstofindvindingen. Ingen af de 

små vandhuller i det foreslåede graveområde er 

målsat i de gældende vandområdeplaner, og der 

er ingen vandløb eller andre målsatte 

vådområder i nærheden af området. Hensynet til 

de §3 beskyttede vandhuller vil indgå i en evt. 

råstoftilladelse. 

 

Det vurderes muligt at indvinde råstoffer på 

arealet uden at påvirke overfladevand.  

Grundvand  

     Drikkevandsinteresser  

     Indvindingsoplande  

     Drikkevandsboringer 

 

  X Arealet er beliggende i Område med særlige

drikkevandsinteresser (OSD) og uden for 

indvindingsopland. Vester Egede Vandværk Vand 

(ID nr. 56197) ligger langs Birkedommervej. 

Vandværket er ifølge boringsdatabasen (GEUS) 

ikke længere i drift. Ved Birkedommervej 8 ligger 

en boring DGU nr. 217.362  med ukendt 

anvendelse. Boringen kan muligvis anvendes som 

privat drikkevandsboring.   

Råstofindvinding såvel over som under 

grundvandsspejlet  vurderes ikke at udgøre en 

risiko for grundvandet (der vil dog formodentlig 

ikke kunne indvindes under grundvand på hele 

arealet pga. det planlagte vejanlæg). 

Råstofindvinding under grundvandsspejlet 

medfører, at det fjernede råstofvolumen 

erstattes af tilstrømmende grundvand i 

gravesøerne og der kan opstå en mindre lokal 

sænkning af grundvandet omkring søen. 

Indvinding vil således ikke påvirke 

grundvandsstanden og grundvandsstrømningen 

væsentligt, eller grundvandskvaliteten.  

Råstofindvindingen foregår i sand, grus og sten, 

der allerede har ringe beskyttelse mod 

nedsivende nitrat og miljøfremmede stoffer som 
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f.eks. olie og pesticider. Der fjernes kun et tyndt 

dæklag i form af muld (overjord). 

Råstofindvindingen vil derfor ikke ændre på 

sårbarheden overfor forurening med naturligt 

forekommende og miljøfremmede stoffer.  

Der vil i en råstoftilladelse blive sat vilkår om 

drift, opbevaring og tilsyn med maskiner og 

opbevaring af brændstof mv. for at undgå risiko 

for forurening af grundvand. Der føres tilsyn med 

driften af råstofgraven. 

Lavbund og okker    X En mindre del af den sydøstligste del af det 

foreslåede graveområde er lavbundsområde, 

men der er ikke risiko for udfældning af okker i 

området jf. vandområdeplanerne.  

Oversvømmelsesrisiko og 

vandstandsstigninger (hav og 

grundvand) 

  X Det foreslåede graveområder er ikke i risiko for 

at  blive oversvømmet (jf. Faxe Kommunes 

Klimatilpasningsplan). 

CO2 udledning 
 

  X CO2 udledningen som følge af en evt. 

råstofindvinding vurderes at kunne stige lokalt, 

men det vurderes ubetydeligt på regionalt og 

nationalt plan. 

Befolkning og menneskers sundhed 

Støj og vibrationer     X Drift af anlæg og transport  med tunge køretøjer 

kan medføre støj‐ og vibrationspåvirkninger af 

omgivelserne tæt på graveområdet.  

Støv og luftforurening    X Luftforurening og støv fra gravearbejde og 

maskinel kan påvirke menneskers sundhed ved 

udledning af f.eks. NOX og partikler (støv).  

Sikkerhed, risiko for ulykker     X Tung trafik kan give øget risiko for ulykker. Der vil 

ikke være offentlig adgang til råstofgraven.   

Det foreslåede graveområde ligger ud til 

statsvejen Ny Næstvedvej (Rute 54). Forholdet 

beskrives og vurderes nærmere. 

Friluftsliv og rekreative interesser     X Der er ikke offentlig adgang til det foreslåede 

graveområde i dag, da det primært består af 

dyrket landbrugsareal. Arealet et ikke udlagt til 
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regionalt friluftsområde i Faxe Kommuneplan 

2013, men for områderne lige syd for Ny 

Næstvedvej er der i 2016 vedtaget en lokalplan 

(1200‐37) for udviklingen af Camp Adventure ved 

Vester Egede, der har til formål at øge den 

rekreative brug af området ved etablering af en 

række faciliteter. Det forslåede graveområde 

ligger ikke inden for det rekreative område.  

Ved tilladelse til indvinding af råstoffer skal der 

vedtages en efterbehandlingsplan, der fastlægger 

hvilken anvendelse der skal være efter afsluttet 

råstofindvinding. En del af området vil dog på sigt 

blive vejanlæg.  

Socioøkonomiske effekter og materielle goder

Påvirkning af sociale forhold  X

 

Den nuværende aktivitet med landbrugsarealer 

samt få boliger vil helt eller delvist erstattes af 

råstofindvinding. Der vil ikke være offentligt 

adgang til området. Efter afsluttet 

råstofindvinding kan området evt. blive 

tilgængeligt for offentligheden. Der ligger enkelte 

boliger inden for det foreslåede graveområde. 

Alle boligerne ligger ud til de eksisterende veje 

og adgangen til disse vurderes derfor ikke at blive 

ændret ved en evt. råstofindvinding. Det 

vurderes muligt at indvinde råstoffer uden at 

påvirke de sociale forhold væsentligt. Ved 

etablering af en ny Rute 54, vil hele område blive 

ændret.  

Påvirkning af erhvervsliv    X Den nuværende aktivitet med mindre 

beskæftigelse i forbindelse med dyrkning af 

landbrugsarealer vil helt eller delvist blive 

erstattet af råstofindvinding. Anvendelse af 

arealerne til råstofindvinding vurderes ikke at 

have en væsentlig påvirkning på erhvervslivet i 

forhold til den eksisterende situation. 

Materielle goder    X Der er materielle goder indenfor området i form 

af de afgrøder som kan høstes, og de boliger, der 

ligger inden for området. Der kan ikke forventes 
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Bemærkninger

at kunne dyrkes afgrøder efterfølgende, men 

råstofferne har en materiel værdi. 

Indvindingsarealet kan i en tilladelse 

tilrettelægges i forhold til nærmeste boliger. 

Vurderes ikke nærmere.  

Jordbrugsinteresser  X Størstedelen af det foreslåede graveområde er i 

Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune udpeget 

som særligt værdifuldt landbrugsområde. I disse 

områder skal der vises særlig tilbageholdenhed 

med at inddrage arealer til ikke‐

jordbrugsmæssige formål og derved mindske 

gener for jordbrugserhvervene mest muligt. 

Råstofindvinding begrænser muligheden for 

fremtidig jordbrugsmæssig anvendelse. Det 

vurderes at arealerne udgør en mindre del af 

landbrugsjorden i Faxe Kommune, og arealerne 

vil evt. kunne anvendes i ekstensiv drift efter 

afsluttet råstofindvinding.   

Ressourcer og affald 

Arealforbrug  X Det foreslåede graveområde udgør 52 ha. Arealet 

udgøres primært af landbrugsjord samt arealer 

med beboelse.  

Energi og vandforbrug  X Der bruges energi og brændstof i forbindelse 

med råstofindvinding. Forbruget vurderes dog at 

være begrænset på regionalt plan. Vand til 

støvbekæmpelse og grusvask forventes at være 

begrænset eller at blive pumpet op direkte fra de 

åbne gravesøer, hvor det vil løbe tilbage til.  

Miljøfremmede stoffer, kemikalier  X Forbruget af kemikalier og miljøfremmede stoffer 

ved råstofindvinding begrænser sig til forbrug af 

olieprodukter til køretøjer og andre maskiner. 

Håndtering og opbevaring af kemikalier og 

miljøfremmede stoffer reguleres i en evt. 

råstoftilladelse. Hvis stofferne håndteres og 

opbevares korrekt vil det ikke medføre 

forurening af f.eks. grundvandet.  
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Bemærkninger

Affald, genanvendelse  X Der forventes ikke at fremkomme væsentlige 

affaldsmængder i forbindelse med en evt. 

råstofindvinding, da hele det opgravede 

materiale anvendes. Affald vil derfor være 

begrænset til dagrenovation fra mandskab og 

evt. mindre mængder olieprodukter, der 

bortskaffes jf. Faxe Kommunes 

erhvervsregulativ/affaldsplan.   
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