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Angående mangler i miljøkonsekvensrapporten og genbehandling af ansøgning om 
grundvandssænkning i Bjerrede råstofindvinding.  
 
Faxe Kommune afgjorde i 2019, at Nymølle A/S ikke måtte sænke grundvandet i forbindelse med 
råstofudvinding i Bjerrede. Nymølle A/S bragte herefter sagen videre til Byretten i Næstved, der i 
sommeren 2021 afgjorde, at Faxe Kommunes afgørelse ikke var gyldig. 
 
Byretten i Næstveds afgørelse er blandt andet begrundet med, at afgørelsen er usaglig, fordi 
udvalget ikke havde andre oplysninger end ansøgningen og Rambølls kontrolberegninger. Der 
kunne derfor ikke sagligt henvises til et forsigtighedsprincip i afgørelsen. 
 
På baggrund af byretten i Næstveds afgørelse, har Faxe Kommune påbegyndt en genbehandling af 
ansøgningen om grundvandssænkning. Faxe Kommune har derfor bedt rådgivningsfirmaet WSP 
gennemgå ansøgningsmaterialet. WSP har efterfølgende udarbejdet notatet: Bjerre Råstofgrav – 
Vurdering af Miljøkonsekvensrapport, August 2021. 
 
Notatets kommer med følgende vurderinger: 
 

 Det er ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at der ikke sker nogen væsentlig skade på 
udpegningsgrundlaget 

 Vidensgrundlaget i er ikke tilstrækkelig til at kunne vurdere om naturtypens integritet tager 
skade 

 På baggrund af usikkerheder i miljøkonsekvensrapporten samt bilag, bør der udføres en 
egentlig habitatkonsekvensvurdering 

 
Miljøkonsekvensrapporten for råstofindvindingen i Bjerrede er på nuværende tidpunkt endnu ikke 
godkendt af Region Sjælland.  
 
Det er Faxe Kommunes vurdering, at miljøkonsekvensrapporten med de mangler som er beskrevet i 
WSP’s notat, ikke lever op til kravene til en miljøkonsekvensrapport, og derfor i sin nuværende 
form ikke bør blive godkendt af Region Sjælland.  
 
Det er Faxe Kommunes vurdering, at WSP’s notat påpeger adskillige mangler og usikkerheder i 
miljøkonsekvensrapporten. Ud fra det nuværende ansøgningsmateriale, er det muligt at komme 
med en række konkrete vurderinger, som vil kunne anvendes i en afgørelse, hvor 
forsigtighedsprincippet inddrages som et væsentligt argument.  
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Faxe Kommune skal som følge af samordningspligten, venligst bede Region Sjælland om at sikre, at 
Nymølle A/S udbedrer de mangler og usikkerheder i miljøkonsekvensrapporten, der er påpeget af 
WSP. 
 
Venligt Hilsen 
 
Thorkild Lauridsen 
Centerchef for Plan & Miljø 
Faxe Kommune 
 


