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Høringsvar til Region Sjælland om råstofindvinding i Bjerrede  
 
 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg har behandlet sagen på møde den 
22. januar 2019 og et flertal i udvalget har følgende bemærkninger. 
 
Udkast til tilladelse 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg bemærker, at der i udkast til 
råstoftilladelse, fra Region Sjællands side, vil blive indarbejdet vilkår til 
udgravning under grundvandsspejl, såfremt der på et senere tidspunkt 
gives tilladelse til indvinding under grundvandsspejl. 
 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg mener, at indarbejdelse af sådanne 
vilkår er et uheldigt signal at sende til ansøger, og at det ikke respekterer 
de afgørelser, der i henhold til samordningspligten afgøres af Faxe 
Kommune. 
 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg anmoder derfor om, at 
gravetilladelsen udformes så vilkårene passer til de tilladelser, der er givet. 
 
 
Miljøkonsekvensrapporten 
I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter, skal miljøkonsekvensrapporten 
indeholde en beskrivelse af projektet samt af rimelige alternativer. 
 
Miljøkonsekvens rapporten indeholder et alternativ 0, hvor der ikke graves 
efter råstoffer, alternativ 1 hvor der inddrages et supplerende areal, samt 
et alternativ 2, hvor der ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet. 
 
I henhold til Faxe Kommunes afgørelse om at der ikke kan gives tilladelse til 
grundvandsænkning, er det oprindelige projekt og alternativ 1 ikke mulige. 
Det er kun alternativ 2 eller alternativ 0 i miljøkonsekvensrapporten som er 
mulige 
 
For alternativ 2 skriver Nymølle, at råstofindvindingen ikke vil blive 
gennemført, hvis der ikke kan indvendes under grundvandsspejlet. Den 
forholder sig således ikke konkret til alternativ 2’s betydning for miljøet, i en 
situation hvor det ikke er muligt af grave under grundvandsspejlet. 
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Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg mener, at det ikke er muligt at basere 
råstoftilladelsen på alternativer som ikke fuldkomment beskrevet i 
miljøkonsekvensrapporten. 
 
 
 
Andre Bemærkninger 
Der henvises til tidligere indsendte høringsvar. 
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