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Udkast  
Høringssvar til tilladelse til råstofindvinding på 
Bjerredevej 22, 4682 Tureby  

Region Sjælland har den 9. juni 2022 fremsendt udkast til tilladelse for 
råstofindvinding på Bjerredevej 22, 4682 Tureby. 
 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg har behandlet sagen på møde den 
16. august 2022 og har følgende bemærkninger. 
 
1.2 Råstofloven 
Der er givet en tilladelse til at indvinde 100.000 m3 under 
grundvandsspejlet, uden at nævne at der ikke er givet tilladelse til af sænke 
grundvandsspejlet. Andre steder i tilladelsen er det præciseret, at Faxe 
Kommune har givet afslag på grundvandssænkning og at tilladelsen er 
under forudsætning af at Faxe Kommune ændrer deres afgørelse.  
 
Faxe Kommune finder det uhensigtsmæssigt ikke at nævne det, da det kan 
give en falsk forudsætning af, at der er givet tilladelse til sænkning af 
grundvandet. 

 
3.1.2.9 Knusning 
Det kan være en fordel, at virksomheden, ud over råstofmyndigheden, 
orienterer de nærmeste naboer, når der skal knuses. 
 
3.1.4.1 Støjvilkår 
Der er sat støjvilkår for dagsperioden og tidligt om morgenen, men ikke for 
natperioden. Dvs. kun for de tidsrum hvor der er tilladelse til drift i 
råstofgraven. Men hvis der er aktiviteter uden for de tilladte driftstider, der 
kan give anledning til støj, f.eks. pumper, generatorer eller andet, der står 
og kører om natten, bør der sættes støjgrænser for natperioden også. 
 
3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen 
Det bør præciseres at der er tale om en peak-værdi. 
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3.1.7.1 Brændstoftanke 
Der henvises til en forældet olietankbekendtgørelse. 
 
3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel 
Under første punkt, er der nævnt at tankning, reparation/service, vask og 
parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er 
modstandsdygtigt over for olieprodukter. Hvis der er vask af kørende 
materiel, skal vaskevandet på en eller måde håndteres. Enten ved 
kontrolleret afledning til spildevandsledning/dræn eller til samletank. 
Begge dele kræver en tilladelse.  
 
Flere steder er der nævnt kontrolleret afledning af afløbsvand fra 
impermeable arealer. Det er ikke præciseret hvor vandet ledes til. 
 
7.3.3.2 Påvirkning af grundvand, vandforsyningsinteresser samt 
omkringliggende naturområder 
Tilladelsen omtaler, at Faxe Kommune har efterprøvet, at 
grundvandssænkningen kun skaber en begrænset påvirkning uden for det 
ansøgte område. Dette er ikke korrekt. I Faxe Kommunes afgørelse om 
grundvandssænkning lægges der vægt på, at der er usikkerhed angående 
den hydrauliske kontakt og dermed påvirkningen af Bagholt Mose. Der er 
derfor givet afslag på at sænke grundvandet. Faxe henviser til tidligere 
fremsendte høringssvar. 
 
I Region Sjællands vurdering lægges der vægt på, at der erfaringsmæssigt 
er en mindre påvirkning, end hvad beregningen viser. I en vurdering bør 
der tages udgangspunkt i et miljøretligt forsigtighedsprincip. Det er derfor 
meningen, at en beregning skal være baseret på konservative standarder og 
beregningsformler. Da vurderingen baseres på en beregning, og ikke på en 
måling af den reelle sænkning, bør beregningen ikke nedvurderes på 
baggrund af erfaring fra andre projekter, som ikke er direkte 
sammenlignelige. 
 
7.3.3.7 Trafikale forhold 
Det er ikke korrekt at der ikke kan inddrages trafikale forhold på offentlig 
vej i Region Sjællands tilladelse. Trafik indgår i VVM afgrænsningen og 
skal derfor indgå i Region Sjællands vurdering af sagen. 
Afværgeforanstaltninger bør inddrages, hvis projektet giver anledning til 
en væsentlig miljøpåvirkning. 
 
Det er Faxe Kommunes vurdering af trafikken kan skabe væsentlige gener  
 
Vejbreden i Faxe Kommune er mellem 5,85 og 6,35 meter hvilket 
indebærer at vejens kanter ødelægges, når to sættevognstog passerer 
hinanden – i Køge Kommune ca. 0,5 meter smallere. Ved en daglig 
arbejdstid 06.00-18.00 vil der være 24 kørsler i timen, altså op til 12 møder 
mellem sættevogne på strækningen. Sammenlagt vil disse transporter 
medføre en væsentlig nedslidning af Bjerredevej. 
Der bør derfor stilles krav til bygherren om at bekoste en udvidelse af 
Bjerredevej til sikring af bløde trafikanter samt passage med to vogntog. 
 
Der er i udkastet ikke taget stilling til de vogntog, der vil benytte den 
korteste vej til og fra Vestsjælland – Et notat beskriver blot at det ikke 
forventes at udgøre noget større problem, hvorfor konsekvenserne ikke er 
undersøgt. 
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Det er velkendt, at ikke stedkendte chauffører vil køre efter GPS-
anvisningen hvilket i dette tilfælde vil indebære at Juellundvej og Bjerrede 
by efter Faxe kommunes vurdering vil blive belastet af en ikke uvæsentlig 
del af den tunge trafik til og fra indvindingsområdet. To tunge køretøjer 
kan ikke passere hinanden på Juellundvej ligesom krydset 
Juellundvej/Bjerredevej ikke er dimensioneret til svingning med vogntog. 
En eventuel indvindingstilladelse skal derfor anvise en tvangsrute via 
Slimmingevej-Byvej-Bjerredevej. 
 
SWECO sammenligner i sit supplerende notat af 9. juli 2020 Bjerredevej 
med Strandvejen i Slagelse Kommune samt Tybjergvej i Næstved 
Kommune, men forholdene på sidstnævnte veje er ikke sammenlignelige 
med dem på Bjerredevej. Strandvejen og Tybjergvej har få sving og ligger i 
åbent land uden synderlig beplantning lang vejene. Bjerredevej er langt 
mere kurverig, og beplantningen langs vejen forringer mødesigten – Faxe 
Kommune er således ikke enig i SWECOs konklusion 
 
Notatet konkluderer endvidere at støjniveauet som følge af en stigning i 
lastvognstrafikken på 285 % ikke vil ”være væsentlig i forhold til 
trafikstøjsbelastningen”. Som rapporten anfører er ejendommene langs 
vejen allerede i dag støjbelastede op til eller lige over grænsen. Disse 
grundejere skal nu dagligt passeres af 3 gange så mange køretøjer – 
hovedsalig sættevogne i fuldt læsset tilstand – som efter møde med 
modkørende sættevognskøretøjer skal accelerere op ad bakke mod Byvej. 
Dette kan ikke undgå at påvirke vejens naboer i væsentlig grad. 
 
Det er positivt at der etableres et venteområde i grusgraven, da det vil 
kunne afvikle nogle af projektets trafikgener. 
 
7.4.2.1 Parkering inden for gravearealet 
Faxe Kommune har ikke længere et tomgangsregulativ. Håndtering af 
tomgangskørsel bør indskrives i tilladelsen på anden vis. 
 
8.1 Natura 2000-område  
Faxe Kommune mener ikke at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at det ikke 
kan garanteres at Bagholt Mose ikke bliver påvirket negativt. Faxe 
Kommune henviser til tidligere fremsendte brev angående mangler i 
miljøkonsekvensrapporten samt notatet Bjerrede Råstofgrav – vurdering af 
miljøkonsekvensrapport. Notat og brev er fremsendt til Region Sjælland 
21. september 2021 og er også vedlagt dette høringssvar. 
 
12.7 Affald 
Der henvises til en forældet affaldsbekendtgørelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Dorthe Egede Borg 
Formand for Teknik & Miljøudvalget  
 

/ 
Thorkild Lauridsen  
Centerchef for Plan & Miljø


