
Indledende høring om ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, 
Bjerredevej 22, 4682 Tureby 
 
Region Sjælland har modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på Bjerredevej 22, 
4682 Tureby, matr. nr. 2a Tulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev. 
 
Gravearealet ligger i Bjerrede graveområde. Arealet er på ca. 24 ha. Grusgraven skal efterbehandles 
til ekstensivt jordbrug/græsningsareal med mindre søer. 
 
Ansøger forventes at indvindingen er afsluttet i 2023. Der søges om tilladelse til indvinding af 
250.000 sand, grus og sten årligt, heraf 100.000 under grundvandsspejlet. 
Ansøgningsmaterialet er vedlagt. 
 
Regionen foretager en indledende bred orientering, hvor naboer kan komme med ideer og 
bemærkninger. Orienteringen er ikke et udtryk for partsstatus i sagen. 
 
Ønsker du at indsende dine bemærkninger, skal disse indsendes til Region Sjælland senest 25. april 
2018 til naturmiljo@regionsjaelland.dk, mrk. ”sagsnr. 15/00104 råstofindvinding Bjerredevej 22”. 
 
 























Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Indvinding af sandede bundsikringsmaterialer primært til brug 

som entreprenørmaterialer (Vej, fundering mv.) Der forventes 

indvinding af omkring 250.000 m3 pr. år hvilket vil generere en 

lastbiltrafik på 30-60 lastbiler om dagen. 

Projektet beskrives nærmere i den vedlagte ansøgning om 

gravetilladelse. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539 2640 Hedehusene 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

Jakob Qvortrup Christensen 

Mob. +45 22 23 65 03 

Mail: jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk 

Nymølle Stenindustrier A/S 

Hovedgaden 539 2640 Hedehusene 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske placering 
angivet ved koordinater for havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum). 

2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev 

Bjerredevej 22, 4682 Tureby 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, 
som projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 
projektet) 

Faxe Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug angives anlæggets placering 
på et søkort. 

 Se venligst den vedlagte ansøgning om gravetilladelse. 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med 
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges 
dog ikke for strækningsanlæg). 

Se venligst den vedlagte ansøgning om gravetilladelse. 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

  
X 

 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

X 
  Pkt. 2a. Råstofindvinding fra åbne brud 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angives navn og adresse på de 
eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Arealerne ejes af  

Vivi-Ann Sauer Lange  

Bjerredevej 22 

4682 Tureby. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede areal i m2 

Arealet efterbehandles til ekstensivt landbrug/græsningsareal. 

mailto:jakob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk


Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse 
med projektet og i givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 

Ansøgt areal er ca. 23,3 ha.  

 
 
Der er opstillet midlertidig skurvogn til mandskab, sikret 
container med diesel til tankning af kørende materiel, samt en 
teknikcontainer til udleveringssedler 
Bebyggelse: 110 m2 i 2,5m 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, 
hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej relevant 
Råstofindvinding i perioden 2018-2027 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og 
ud samt angivelse af placering og opbevaring på 
kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Se grave- og efterbehandlingsplan i vedlagte ansøgning om 
gravetilladelse 
Der graves rågrus iht. Graveplan 
Rågrus oparbejdes via sigtning til færdigvarer 
Der forventes et årligt salg af grusmaterialer i størrelsesordenen 
250.000 m3/år 
 
- 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, 
hav: 
Håndtering af regnvand: 

 
 
 
400 ltr. Olieprodukter der afhentes af Avista Oil 
Metalaffald mv. afhentes af Stena Recycling 
Spildevand fra mandskabsbygning afledes til offentlig kloak. 
- 
 
Regnvand fra skurvogn og container ledes direkte ud på jord. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

  
X 

  

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår? 

  
X 

 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 
standardvilkår? 

     

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

  
X 

 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

     

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BAT-konklusioner? 

  
X 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

    
 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser 
om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

X 

   
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. ”Ekstern støj fra 
virksomheder” 
 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

X 
  

 



16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
  

 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

X 
  BEK nr 1458 af 07/12/2015 - Bekendtgørelse om 

begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående 
maskiner mv. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

X 
   

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 
indvirkninger, projektet kan forventes at få på 
miljøet som følge af den forventede luftforurening, 
medsendes disse oplysninger. 

X 

   

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller 
øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 
 
 

X 

  Påvirkningen forventes at være lokal og omkring 
udkørsel. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej   

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  

X 

 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov 
for belysning som i aften og nattetimer vil kunne 
oplyse naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  

X 

 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, 
jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

  

X 

  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 
generelle formål? 

X 
   

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

  
X 

 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer? 

  
X 

  

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte råstofområder? 

    Ikke relevant 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

  
X 

  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner 
eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet 
skov af højstammede træer, og arealet er større 
end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

  

X 

  

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst fredningssag? 

  
X 

  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Indenfor det ansøgte areal findes to mindre arealer 
registreret som omfattet af NBL § 3 (søer). 

 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet 
fald hvilke? 

  
X 

 Jf. Naturdatabasen er der ikke registreret beskyttede 
arter på det omfattede §3 areal. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
fredede område. 

    1200 meter mod syd findes fredning vedr. Ingelstrup 
Kirke, Reg. nr. 01657.00 



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

  
 

Nærmeste Natura 2000-område er Bagholt Mose, som 

ligger 1200 m mod vest. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster? 

X 

  
 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

X 
    

37. Er projektet placeret i et område med registreret 
jordforurening? 

  
X 

 

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område med risiko 
for oversvømmelse. 

  
X 

  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde 
for oversvømmelse? 

  
X 

  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

 X 

Der har tidligere være indvundet råstoffer på den vestlige 
del af arealet, samt på toppen af bakken mod øst. Desuden 
har der været gravet råstoffer ca. 1 km. mod nordvest.  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

  
X 

  

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

    Der fastsættes vilkår til bl.a. støj og støv samt undgåelse af 
spild af olie. Støj og støv bekæmpes med afskærmning af 
kilder, støjvolde, montering af gummisold samt vanding. 
Der anvendes ikke knuseri så støvdannelse er begrænset. 
Der etableres erstatningsbiotoper for de arealer osm er 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato: 21-08-2017      Bygherre/anmelder: Jakob Qvortrup Christensen – Nymølle Stenindustrier A/S 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 
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Tingbogsattest
   
Udskrevet: 21.08.2017 14:49:44
 

Ejendom:
Adresse: Bjerredevej 22
  4682 Tureby
 
BFE-nummer: 8145560
 
Appr.dato: 07.04.1998
Landsejerlav: Bjerrede By, Terslev
Matrikelnummer: 0003a
Areal: 232508 m2
Heraf vej: 0 m2
 
Appr.dato: 07.04.1998
Landsejerlav: Bjerrede By, Terslev
Matrikelnummer: 0002e
Areal: 130508 m2
Heraf vej: 1139 m2
 
Appr.dato: 07.04.1998
Landsejerlav: Ulstrup By, Terslev
Matrikelnummer: 0002d
Areal: 8426 m2
Heraf vej: 0 m2
 
Appr.dato: 07.04.1998
Landsejerlav: Bjerrede By, Terslev
Matrikelnummer: 0004n
Areal: 51873 m2
Heraf vej: 3550 m2
 
Appr.dato: 07.04.1998
Landsejerlav: Ulstrup By, Terslev
Matrikelnummer: 0002a
Areal: 205421 m2
Heraf vej: 0 m2
 
Appr.dato: 07.04.1998
Landsejerlav: Bjerrede By, Terslev
Matrikelnummer: 0004i
Areal: 10002 m2
Heraf vej: 0 m2
 
Samlet areal: 638738 m2
Heraf vej: 4689 m2
 

Hovednotering:
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Hovednotering: Landbrugsejendom
 
 

Adkomster

Dokument:
Dokument type: Skifteretsattest
Dato/løbenummer: 18.01.2013-1004216659
 

Adkomsthavere:
Navn: Vivi-Ann Lange
Cpr-nr.: 220955-****
Ejerandel: 1 / 1
 

Hæftelser

Dokument:
Dato/løbenummer: 14.07.2014-1005486504
Prioritet: 27
Dokument type: Realkreditpantebrev
Hovedstol: 7.291.000 DKK
Rentesats: 3 %
Låntype: Obligationslån
Særlige lånevilkår: Mulighed for afdragsfrihed
 

Senest påtegnet:
Dato: 12.09.2014 14:07:34
 

Kreditorer:
Navn: NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
Cvr-nr.: 15134275
 

Debitorer:
Navn: Vivi-Ann Lange
Cpr-nr.: 220955-****
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 14.07.2014-1005487085
Prioritet: 28
Dokument type: Realkreditpantebrev
Hovedstol: 6.111.000 DKK
Rentesats: 0,33 %
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Låntype: Obligationslån
Særlige lånevilkår: Refinansiering
  Mulighed for afdragsfrihed
  Inkonvertibel
  Rentetilpasning
 

Senest påtegnet:
Dato: 12.09.2014 14:10:15
 

Kreditorer:
Navn: NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
Cvr-nr.: 15134275
 

Debitorer:
Navn: Vivi-Ann Lange
Cpr-nr.: 220955-****
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 20.01.2000-799-26
Prioritet: 29
Dokument type: Skadeløsbrev
Hovedstol: 5.000.000 DKK
Rente:  
 

Senest påtegnet:
Dato: 15.07.2014 18:22:43
 

Kreditorer:
Navn: Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige
Cvr-nr.: 25992180
 

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 15.01.1869-914386-26
Prioritet: 1
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Oldtidsminder er forbeholdt det offentlige,
  Vedr 2A
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Dokument:
Dato/løbenummer: 16.01.1874-914387-26
Prioritet: 2
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om jagtpassageret mv, Vedr 2E
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 01.09.1879-914388-26
Prioritet: 3
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om jagtpassageret mv, vej mv, Vedr 2E
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 01.09.1879-914389-26
Prioritet: 4
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om vej mv, Vedr 2E
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 22.06.1917-914390-26
Prioritet: 5
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
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  Dok om færdselsret mv, Vedr 4N, 4I
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 04.06.1926-914391-26
Prioritet: 6
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  4N, 4I
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 21.01.1932-914392-26
Prioritet: 7
Dokument type: Servitut
 
Akt nr: 26_F_279
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om færdselsret mv, Vedr 4N, 4I
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 28.08.1953-1838-26
Prioritet: 8
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om trigonometrisk station, Vedr 2A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 28.08.1953-1839-26
Prioritet: 9
Dokument type: Servitut
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om trigonometrisk station, Vedr 2A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 28.08.1953-1840-26
Prioritet: 10
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om trigonometrisk station, Vedr 2A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 23.11.1953-2427-26
Prioritet: 11
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 13
 
Akt nr: 26_F_278
 

Ledninger:
  Forsyning / afløb
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 02.08.1977-11277-26
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Prioritet: 12
Dokument type: Servitut
 
Akt nr: 26_I_363
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  2A
  (genparten findes ikke)
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 05.08.1977-11448-26
Prioritet: 13
Dokument type: Servitut
 

Ledninger:
  Forsyning / afløb
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 05.01.1978-267-26
Prioritet: 14
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 
Akt nr: 26_I_363
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  2A
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Dokument:
Dato/løbenummer: 14.04.1978-5137-26
Prioritet: 15
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Anmærkning
  anm byrder
 
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  4N
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 17.05.1984-7271-26
Prioritet: 16
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 
Akt nr: 26_I_363
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om telefonkabler/anlæg mv, Vedr 2A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 03.08.1984-11640-26
Prioritet: 17
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om telefonkabler/anlæg mv, Vedr 3A
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Dokument:
Dato/løbenummer: 03.08.1984-11638-26
Prioritet: 18
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 
Akt nr: 26_F_279
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  4N, 4I
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 09.01.1985-451-26
Prioritet: 19
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 5
 
Akt nr: 26_G_575
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, se
  tillige akt V 295, Vedr 3O
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 09.11.1988-14153-26
Prioritet: 20
Dokument type: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  2E
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Dokument:
Dato/løbenummer: 24.01.1995-1787-26
Prioritet: 21
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 31
 
Akt nr: 26_O_415
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  2E
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 16.03.1998-6652-26
Prioritet: 22
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 
Akt nr: 26_F_279
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
  4N, 4I
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 11.09.2000-11978-26
Prioritet: 23
Dokument type: Servitut
 
Akt nr: 26_I_447
 

Tillægstekst:
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  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr.
  4 N
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 12.12.2003-30546-26
Prioritet: 24
Dokument type: Servitut
 
Akt nr: 26_D_388
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
  vedr. 2A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 27.03.2007-6896-26
Prioritet: 25
Dokument type: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 31
 
Akt nr: 26_G_521
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Lokalplan nr. 700-71
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 28.02.2012-1003371847
Prioritet: 26
Dokument type: Servitut
  Servitut om elanlæg
 

Også tinglyst på:
Antal: 6
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Ledninger:
  Andet
 

Påtaleberettiget:
Navn: SEAS-NVE NET A/S
Cvr-nr.: 28113285
 

Anmærkninger:
Dato/løbenummer: 18690115-914386-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19530828-1840-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19531123-2427-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19770802-11277-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19770805-11448-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19780105-267-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19780414-5137-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19840517-7271-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19840803-11640-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19840803-11638-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19850109-451-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 18740116-914387-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19881109-14153-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19950124-1787-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19980316-6652-26
Servitut: Servitut
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Dato/løbenummer: 20000911-11978-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 20031212-30546-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 20070327-6896-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 18790901-914388-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 18790901-914389-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19170622-914390-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19260604-914391-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19320121-914392-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19530828-1838-26
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19530828-1839-26
Servitut: Servitut
 

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 16.600.000 DKK
Grundværdi: 2.497.900 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2016
Kommunekode: 0320
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 000147
 

Indskannet akt:
Akt nr: 26_F_18







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedehusene 21. november 2017 

 

Vedr. ansøgning om overkørselstilladelse til Bjerredevej, 4682 Tureby 

 

I forbindelse med råstofindvinding på matr. nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev 

ønsker Nymølle at etablere en udkørsel via matr. 2a Ulstrup By, Terslev og til Bjerredevej. Placeringen 

er vist på vedlagte kortbilag – graveplan.  

 

Vejen etableres med 7 m. bredde. Der vil blive asfalteret ca. 20 meter ind i graven fra skel. Detailkort 

er vedlagte. Der forventes årligt indvundet ca. 250.000 m3 svarende til en kørselsbelastning på 30-60 

lastbiler om dagen. Efter endt indvinding vil gravearealet blive reetableret i overensstemmelse med 

efterbehandlingsplan.  

 

Arealet er udlagt som graveområde i Region Sjællands Råstofplan 2012. Ansøgning om 

råstofindvinding er fremsendt til behandling hos Region Sjælland.  

 

Arealet ejes af Vivi-Ann Sauer Lange, Bjerredevej 22, 4682 Tureby. 

 

Hvis der er spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte mig.  

 

Med venlig hilsen 

 
 

Jakob Qvortrup Christensen 
Seniorråstofgeolog 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

- Kortbilag - graveplan 

- Kortbilag - detail 

Hovedgaden 539 
DK-2640 Hedehusene 
Telefon +45 4656 0900 
Telefax +45 4656 0979 
 

Faxe Kommune 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

trafik@faxekommune.dk 

 

mailto:trafik@faxekommune.dk


Udkørsel - Detailplan
21. august 2017/JQC

Signaturforklaring

Volde

Svingsten

Indkørsel/asfaltering

Ansøgt graveareal

Matr. grænse



Graveplan
21. august 2017/JQC

Signaturforklaring

Ansøgt areal

Graveretning

Efterbehandlingsretning

Volde

Container og mandskabsvogn

Adgangsvej



 

 

 

 

 

 

 

 

Dato. 21. november 2017 

 

 

 

 

Ansøgning om gravetilladelse Tureby 

 

Hermed fremsendes ansøgning om gravetilladelse på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede 

By, Terslev. Arealerne ejes af Vivi-Ann Sauer Lange, Bjerredevej 22, 4682 Tureby. 

  

Der er fremsendt ansøgning om overkørselstilladelse til Faxe Kommune. Ansøgningen er vedlagt 

nærværende ansøgning.  

 

Hvis der er spørgsmål eller andet skal I endelig kontakte mig.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jakob Qvortrup Christensen 
Senior Råstofgeolog 

 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 

2640 Hedehusene 

Mobil +45 2223 6503 

 
E-Mail:  jqc@Nymoelle.dk  

 
Bilag 

- Bilag 1: Ansøgningsskema 

- Bilag 2: VVM-anmeldelse 

- Bilag 3: Kortbilag over ansøgt areal (inkl. MapInfo filer) 

- Bilag 4: Tingbogsoplysninger 

- Bilag 5: Graveplan 

- Bilag 6: Forslag til efterbehandlingsplan 

- Bilag 7: Ansøgning om overkørselstilladelse til Faxe Kommune inkl. bilag 

Hovedgaden 539 
DK-2640 Hedehusene 
Telefon +45 4656 0900 
Telefax +45 4656 0979 
 
 

Region Sjælland 

Miljø og Ressourcer 

Alléen 15 

4180 Sorø 

Att. Merete Bøje 

merbo@regionsjaelland.dk 
 

mailto:jqc@Nymoelle.dk
mailto:merbo@regionsjaelland.dk
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