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Råstofindvinding i Bjerrede – bemærkninger til afgrænsningsnotat 

I forbindelse med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for 
råstofindvinding i Bjerrede har Region Sjælland inviteret Faxe Kommune til at 
komme med bemærkninger til afgrænsningsnotatet. Formålet med 
afgrænsningsnotatet er at afgrænse miljøkonsekvensrapportens omfang, og 
hvilke emner der bør behandles i miljøkonsekvensrapporten.

Faxe Kommune, Teknik & Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 
27. februar 2019 og har følgende bemærkninger til problemstillinger, som i 
særlig grad bør behandles i miljøkonsekvensrapporten..

Natur & grundvand

Grundvandsforholdene i området er komplicerede, og i det vestlige område 
står det sekundære grundvandsspejl to meter under terræn.

Det er derfor væsentligt at få konsekvenserne ved indvinding under 
grundvandsspejlet tilstrækkeligt detaljeret belyst, både i relation til det 
nærliggende Natura 2000-område Bagholt Mose, samt områdets vandhuller og 
søer, hvor der med stor sandsynlighed findes bilag IV-arter bl.a. findes 
springfrø og stor vandsalamander. På baggrund af miljøkonsekvensrapporten 
skal Faxe Kommune kunne vurdere om grundvandssænkningerne vil påvirke 
den beskyttede natur, både § 3-naturen og de beskyttede naturtyper i 
habitatområderne, samt de fredede arter.

Hvis der er sandsynlighed for, at grundvandssænkningerne påvirker det 
opadgående vandtryk i Natura 2000-området Bagholt Mose væsentligt, skal 
projektet følges af forslag til beskrivende monitering af vandstandsforholdene 
i Bagholt Mose, med specifikt sigte på de beskyttede arter og naturtyper. 
Ligeledes skal projektet fremlægge forslag til afværgeforanstaltninger, der i 
tilstrækkeligt omfang afværger de potentielle negative påvirkninger, hvis 
sådanne kan identificeres i relation til grundvandssænkningen.

I oplandet omkring findes flere vandforsyningsanlæg. Det bør konkretiseres, 
hvilken påvirkning sænkning af grundvandsspejlet har på de relevante 
vandforsyningsanlæg.
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Der kan på det foreliggende datagrundlag ikke forventes tilladelse fra Faxe 
Kommune til indvending under grundvandsspejlet.

Efterbehandling
Faxe kommune ønsker tidligst muligt, at blive inddraget i planerne for 
efterbehandling af udgravningen. 

Trafik

Vedrørende trafikspørgsmålet bør der bl.a. være stor fokus på trafiksikkerhed. 
Ikke mindst i relation til de bløde trafikanter.

Ud fra en generel betragtning kan en stigning i trafikbelastningen på i alt 30 – 
60 lastbiler dagligt, give anledning til flere trafikrelaterede konflikter og dermed 
øge risikoen for trafikuheld. I den forbindelse tænkes der bl.a. på 
trafiksikkerheden og trygheden langs Bjerredevej for de bløde trafikanter.

Hvis den pågældende stigning i trafikbelastningen er koncentreret indenfor 
kortere perioder, kan der endvidere være risiko for kødannelse i forbindelse 
med svingmanøvrer, hvilket kan øge risikoen for bagendekollisioner.

Faxe kommune vurderer, at udvidelsen af graveområde med dertilhørende 
VVM, gør at der er nye forudsætninger, hvilket indebærer, at adgangssagen 
skal revurderes, når VVM redegørelsen foreligger.

Naboer
Vedrørende nabospørgsmålet bør der være stor fokus på at få alle gener belyst, 
som grundlag for at kunne forebygge eller begrænse de væsentligste gener, da 
naboerne skal leve med generne i mange år, herunder støj og støv m.m. 

Stort set hele Bjerrede Landsby er omfattet af lokalplan 700-71 fra 2006, 
herunder den nordvestlige del af matrikel 3a Bjerrede By, Terslev. Lokalplanen 
åbner mulighed for 6 åben-lav boliger og 4 jordbrugsparceller. 

Matrikel 6a Ulstrup By, Terslev grænser mod nordvest op til lokalplanområdet. 
Nabomatriklen nordvest for matrikel 6a er således udlagt til to 
jordbrugsparceller på hver ca. 3.000 m². 

Da lokalplanen er vedtaget og muliggør beboelse, skal vurderingen af 
nabohensynene foretages ud fra en fuldt udnyttet lokalplan.

Landskab
I Kommuneplan 2013 er området udpeget til: Særligt bevaringsværdigt 
landskab (Terslev landbrugslandskab med randmoræne), skovrejsning uønsket 
og Friluftsområde. Landskabsudpegningen tager udgangspunkt i den 
landskabskarakteranalyse, der blev udarbejdet i forbindelse med 
Kommuneplan 2013, og som gav kommunen et nyt udpegningsgrundlag. 

Ifølge analysen ligger omhandlende område indenfor et særligt oplevelsesrigt 
delområde, hvor man fra randmorænen ”Pølsebakken”, har en god udsigt 
udover de flade og relativt uspolerede hedesletter – ekstramarginale aflejringer 
- der er dannet af smeltevand i sidste istid. 
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En trussel for det bevaringsværdige landskab i forbindelse med grusgravning 
er i første omgang, hvis overjord placeres i landskabet omkring grusgraven og 
forstyrrer billedet af et ellers fladt landskab. På længere sigt er det ligeledes 
vigtigt, at reetablering af landskabet efter grusgravning sker under hensyn til 
landskabets karakter.

Da landskabet er udpeget som særligt bevaringsværdigt, mener Faxe 
Kommune, at emnet bør behandles et selvstændigt i miljøvurderingen.

Faxe Kommune ser frem til at modtage miljøkonsekvensrapporten i høring.

Med venlig hilsen
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