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1

INDLEDNING

Området ved Tureby har i mange år været dyrket som landbrugsjord, med varierende udbytte. Man
begyndte derfor at undersøge, om der var råstoffer, der kunne udvindes og sælges. Hvornår denne
aktivitet påbegyndtes, vides ikke nøjagtigt, men på flyfotos fra 1954 ses spor efter aktivitet, der
tolkes som graveaktivitet. Der har tidligere været indvundet råstoffer i området, ved Stubbjerg og i
et større område vest for Pilebækgård. Disse områder fremstår i dag som naturområder. Der har
endvidere været foretaget råstofindvinding i mindre omfang på matr.nr. 2e Bjerrede By, Terslev.
Nymølle Stenindustrier A/S har d. 15. maj 2018 indsendt en ansøgning til Region Sjælland om at
indvinde 250.000 m3 sand, grus og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By,
Terslev i Faxe Kommune. De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region
Sjællands Råstofplan 2016 (1) og arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i
omdrift.
Der er ansøgt om udvinding af sand og grus både over og under grundvandsspejlet.
Udvindingen af råstoffer kan potentielt påvirke det omgivende miljø, herunder natur,
overfladevand, grundvand samt give anledning til støj- og støvpåvirkning. Herudover vil de
trafikale forhold blive ændret i den periode, råstofindvindingen foregår.
Efterbehandlingen af området forvandler de tidligere landbrugsjorder til et naturområde med søer
og vandhuller, hvilket vil tilføre området rekreative værdier, og forbedre levevilkårene for en række
dyre- og plantearter i området.
Da det ansøgte areal overstiger 25 Ha, har Region Sjælland jævnfør bekendtgørelsens (LBK nr.
1225 af 25/10/2018) § 15 stk. 1 besluttet, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport for
råstofindvindingen, for at vurdere de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med den påtænkte
indvinding.
I forbindelse med ansøgningen har Nymølle Stenindustrier A/S derfor udarbejdet denne
Miljøkonsekvensrapport, der beskriver og vurderer det ansøgte projekts væsentlige indvirkninger på
miljøet, både direkte og indirekte, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 20.
1.1 Læsevejledning og opbygning af miljøkonsekvensrapporten
Miljøkonsekvensrapporten første egentlige kapitel, kapitel 2, omfatter et ikke-teknisk resumé som
kortfattet gennemgår redegørelsens vigtigste konklusioner. Kapitel 3 gennemgår den
lovgivningsmæssige baggrund for redegørelsen, herunder selve miljøvurderingsprocessen, mens
kapitel 4 beskriver det ansøgte projekt. Kapitlerne 5-14 rummer beskrivelsen af projektets
indvirkninger på miljøet i anlægs-driftsfasen herunder direkte, indirekte og kumulerede effekter.
Der er ikke, hverken i beskrivelser af projektet eller vurdering af effekter, skelnet mellem en driftsog anlægsfase, da drifts- og anlægsbegrebet ikke giver en meningsfuld adskillelse i forbindelse med
råstofindvindinger.
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2

IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Dette kapitel omfatter en kort oversigtlig beskrivelse af ansøgning om råstofudvinding ved Tureby,
samt en kort gennemgang af de miljømæssige påvirkninger fra indvindingen i det ansøgte område.
De forskellige kumulative påvirkninger vurderes ligeledes.
2.1 Råstofindvindingen
Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte
250.000 m3 pr. år er der ansøgt om at indvinde op til 100.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet
pr. år. Tykkelsen af forekomsten varierer, men det forventes, at der skal graves til mellem 3 til 12
meter under terræn. Det ansøgte areal er vurderet til at indeholde ca. 1,2 mio. m3 råstoffer, og udgør
en vigtig fremtidig ressource for det råstof-forbrugende erhvervsliv i regional- og lokalområdet.
Råstofindvindingen består typisk af flere faser, i dette tilfælde 4 faser.
I fase 1 afrømmes muld og overjord, der bl.a. placeres i støjvolde, og der graves råstoffer ned til 1
meter over grundvandsspejlet. I fase 2-3 fortsætter udvindingen af råstoffer både over og under
grundvandsspejlet. I Fase 4 vil råstofferne på supplerende areal eventuelt blive indvundet.
Råstofferne transporteres til lagerstakke, hvorfra de afhentes af lastbiler fra de kunder, der aftager
råstofferne. Mængder m.v. registreres ved udkørslen, hvorefter lastbilen via Bjerredevej forlader
grusgraven. Efter endt indvinding vil store dele af området henligge vanddækket. Arealer over
vandspejl efterbehandles til lysåben næringsfattig natur. Dette omfatter bl.a. minimal udlægning af
muld på afgravede arealer og efterfølgende driftsmæssigt uden landbrug eller skovbrug og uden
brug af gødning og pesticider.
2.2 Støj
Til råstofindvindingen anvendes dieseldrevet materiel. Støjen fra råstofindvindingen kommer dels
fra klargøring af arealer til råstofindvinding (afrømning af muld og overjord) og arbejdet i selve
råstofgraven, og dels fra lastbilernes kørsel på offentlig vej.
Der er udarbejdet en særskilt støjrapport for den ansøgte råstofindvinding, hvor der med baggrund i
modelberegninger af kildestøj fra det udstyr som påtænkes anvendt, er foretaget en simulering af
det samlede bidrag til støjpåvirkning af omgivelserne. Der er foretaget beregninger for 14
ejendomme beliggende nærmest det ansøgte areal. Beregningerne er gældende for en normal
driftssituation.
Beregningerne viser, at Nymølle Stenindustrier A/S overholder de vejledende støjgrænser med god
margin. Der er med baggrund i beregningerne vist behov for, at der skal etableres støjvolde for at
kunne overholde gældende støjkrav. Skulle der mod forventning vise sig støjmæssige problemer, vil
det være muligt at etablere jordvolde langs f.eks. skel til kritisk berørte naboer.
Erfaringsmæssigt vil vibrationer fra maskinel og gravning under grundvandsspejlet ikke påvirke
naboejendomme i væsentligt omfang, og vil ikke give anledning til sætningsskader. Hvis en borger
mener, at der er sket skade på deres ejendom som følge af Nymølle Stenindustriers aktivitet, så er
det en sag mellem de respektive forsikringsselskaber.
2.3 Trafik
De planlagte aktiviteter vil medføre en øget trafik i området, da der er tale om en fremtidig aktivitet.
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Udkørslen fra grusgraven kommer til at ske via Bjerredevej.
Der vil ske en stigning i den tunge trafik i området, men da mængden af tung trafik i forvejen er lav,
vurderes det ikke til at give væsentlige gener. Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej vil
bemærke det øgede lastbil-antal i hverdagsdøgnet, mens beboerne lang Slimmingevej ikke vil
bemærke det øgede lastbil-antal i hverdagsdøgnet.
Trafikken på Sydmotorvejen bliver kun påvirket i meget ringe grad, hvilket skyldes den store
trafikmængde i dag. Projektet med en ny råstofgrav vurderes derfor ikke at have nogle negative
konsekvenser for trafikafviklingen på Sydmotorvejen.
For at mindske påvirkningen i forbindelse med opmarch til læsning, har Nymølle Stenindustrier
mulighed for at etablere et venteområde i grusgraven, når denne er anlagt.
2.4 Grund- og overfladevand
Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet medfører en grundvandssænkning, der kan
påvirke grundvandet udover selve afgrænsningen af graveområdet. Denne er dog af begrænset
omfang, som også bekræftet fra andre områder af lignende karakter.
Den beregnede grundvandssænkning er af beskedent omfang, og vil ikke påvirke områdets almeneog ikke-almene (private) indvindinger.
Med efterbehandling til natur og/eller rekreativt formål vil der ikke blive anvendt sprøjtemidler,
gødning eller lignende på gravearealerne, og der vurderes derfor ingen risiko for nedsivning af
sprøjtemidler eller nitrat.
Registrerede forurenede arealer ligger i stor afstand til det ansøgte område. Det vurderes derfor, at
grundvandssænkningen ikke vil give anledning til mobilisering af eventuel forurening fra disse
lokaliteter, som kunne forurene grundvand eller overfladevand.
Det er vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig kvalitativ eller kvantitativ påvirkning af
grundvandet og vandindvindingen i området. Det er ligeledes vurderet, at der ikke vil ske væsentlig
påvirkning af omkringliggende landbrugsdrift, som følge af gravning under grundvandsspejlet.
Sænkningen i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet, kan potentielt påvirke områdets
natur. Grundet de små sænkninger af grundvandsspejlet fra gravningen under grundvandsspejlet, i
kombination med manglende hydraulisk forbindelse mellem graveområdet og vådområderne, er det
vurderet, at der ikke vil ske væsentlige påvirkninger af den øvrige natur, herunder den nærliggende
strækning af Vedskølle å, som følge af råstofindvindingen under grundvandsspejlet indenfor det
ansøgte område.
2.5 Natur
I en afstand af ca. 1.200 meter til det ansøgte område ligger Bagholt Mose, der er et registreret
Natura-2000 område. Mosen er følsom overfor vandspejlsændringer, men grundet den store afstand
til det ansøgte område, samt den beregnede lille sænkning fra gravning under grundvandsspejlet, er
det vurderet, at der ikke vil ske påvirkning af Bagholt Mose, som følge af råstofgravning under
grundvandsspejlet. Der vil heller ikke ske påvirkning af eventuel tilførsel af grundvand fra
dybereliggende lag. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for udarbejdelse af en særskilt Natura
2000-konsekvensvurdering.
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Det ansøgte areal er hovedsageligt landbrugsområde, overvejende med arter tilknyttet denne
landskabstype.
I forbindelse med gravningen, vil der blive udgravet en del af de vandhuller og søer, der findes
indenfor området. En del af disse vurderes som havende lave naturværdier, og etablering af
erstatningsnatur, vil kunne medvirke til et løft af områdets naturkvaliteter.
Der er registreret to Bilag IV arter (padder) på én lokalitet i området. Øvrige lokaliteter i området er
vurderet som ringe i forhold til potentiale som ynglelokaliteter for padder. Den benævnte lokalitet
forventes berørt af udvinding af råstoffer, men der vil blive oprettet erstatningsnatur som
kompensation for dette.
Det vurderes, at råstofindvindingen med tilhørende færdsel i området ikke vil påvirke den
økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for eventuelle forekomster af markfirben i
området, og at forholdene for arten vil forbedres ved efterbehandling af råstofgraven.
Konvertering af landskabet i forbindelse med gravningen, vil bevirke, at visse ynglefugle vil få
tilbagegang; til gengæld vil efterbehandlingen af området medvirke til en langt højere diversitet i
fuglelivet end det nuværende.
Trods forventet tilbagegang i bestandene for et fåtal fuglearter tilknyttet kulturlandskabet, vurderes
projektet samlet set at bidrage positivt til udvikling af områdets fuglefauna, med flere fugle i både
antal og arter, herunder en række arter, som i dag er fåtallige i Danmark.
Områdernes betydning for fuglelivet vil, i særdeleshed for rastefuglene, være meget afhængigt af
omfanget af områdets udnyttelse til rekreative aktiviteter (stier, jagt, cykelruter, sejlads mv.). F.eks.
kan det bemærkes, at der vil blive god mulighed for at opleve området fra eksisterende offentlige
veje som Bjerredevej og især den højtliggende Ulstrupvej, hvor der let kunne etableres
udkigspunkter, hvorfra området efterfølgende kan opleves.
2.6 Luft og Støv
De årlige emissioner i området vil stige fra starten af gravningen i det ansøgte område. Som følge af
afhentningen af råstoffer, vil der ske en stigning i den tunge trafik i lokalområdet, men da mængden
af tung trafik i forvejen er lav, vurderes det ikke til at give væsentlige gener i form af øget emission.
Da emissionerne forekommer i det åbne land, vil der ske en hurtig spredning og opblanding, og det
vurderes at emissionerne kun medfører en ubetydelig påvirkning af den lokale luftkvalitet.
Støv fra arbejdet i grusgraven vurderes ikke at medføre væsentlige gener ved boligerne i området,
da de vil ligge i så stor afstand, at størstedelen af støvet vil være afsat i terræn, vegetation og ikke
mindst på vandfladerne i området. Sundhedsskadelige og irriterende gener fra støv fra grusgrave,
udgør ikke noget problem, da der ikke sker en langvarig eksponering.
Støv fra selve arbejdet i grusgraven vurderes derfor ikke til at give væsentlige gener for de
omkringliggende boliger, mennesker og dyr.
Den største gene vurderes at komme fra det støv og mudder, som lastbilerne trækker med sig ud på
det offentlige vejnet. Ved vanding af grusgraven og hyppig vanding og fejning af den befæstede
indkørsel vil generne kunne minimeres.
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2.7 Friluftsliv
Der er stort set ingen friluftsinteresser tilknyttet det ansøgte areal. Det efterbehandlede område,
efter endt gravning, vil imidlertid åbne for mulighed for flere rekreative oplevelser i området som
helhed, i det omfang lodsejer vil tillade offentlig adgang til området, når det er efterbehandlet.
Retablering af området vil derfor resultere i et område med prioritering af naturkvalitet og plads til
især de dele af dyrelivet, som kræver en høj grad af uforstyrrethed. Der vurderes derfor en samlet
lokal positiv påvirkning af projektet.
2.8 Landskab og visuelle forhold
Råstofindvindingen i det ansøgte område vil medføre en væsentlig landskabspåvirkning. Denne
påvirkning vil ske gradvist gennem indvindingsperioden, hvor mængder af sand, grus og sten
fjernes fra grusgraven. Da processen er både omfattende og irreversibel vil de færdiggravede og
efterbehandlede områder udgøre en markant forandring af landskabsbilledet fra agerland til blandet
natur med enkelte små og større søer.
I gravefasen vil den største visuelle påvirkning opleves i overgangszonen mellem færdiggravet og
urørt areal, som primært vil kunne ses fra de omkransende veje.
Forskellen i landskabstypen vil betyde, at hvor der før var marker med trærækker som læbælter
mellem mindre markområder, vil der fremover være et landskab med søer og landbræmmer med
næringsfattig lysåben natur, samt skråninger. Området vil blive et markant og blivende
kulturhistorisk spor med større biodiversitet og flere rekreative muligheder end det tidligere
kulturlandskab har bidraget med de sidste mange årtier.
2.9 Andre påvirkninger
Der er i rapporten gennemgået og vurderet andre miljøpåvirkninger, f.eks. indenfor vibrationer, lys,
jord, affald, kulturhistorie samt arkæologi. Da der ikke er fundet væsentlige påvirkninger af eller på
disse, er de ikke medtaget i dette resumé.

3

MILJØVURDERINGSPROCESSEN

I Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) er retningslinjerne
for miljøvurderingerne fastlagt. Formålet med loven om miljøvurderinger er at sikre et højt
miljøbeskyttelsesniveau og at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en
miljøvurdering af planer, programmer og projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Formålet med processen er, ved at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering på miljøet, at give det
bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets
realisering. Miljøkonsekvensrapporten skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til at vurdere projektets
virkninger på miljøet og beskrive, hvordan man kan begrænse eller undgå eventuelle negative
effekter på miljøet.
3.1 Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold
Region Sjælland skal jf. miljøvurderingslovens § 23 forud for ansøgers udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal
være, som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.
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Ifølge samme lovs § 35, stk. 1, pkt. 2 skal regionen foretage en høring af offentligheden og berørte
myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.
Miljøvurderingen blev igangsat den 29. august 2018, med en debatperiode og indkaldelse af idéer
og forslag til indholdet af miljøvurderingen.
Det er ansøger, der skal udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Forud for, at Nymølle Stenindustrier
har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten, skal Region Sjælland afgive en udtalelse om, hvad
indholdet af miljøkonsekvensrapportens skal være (LBK nr. 448 af 11. maj 2017), hvilket er
gennemført ved fremsendelse af udtalelse fra Regions Sjælland den 14-11-2018 med ændringer pr.
01-05-2019.
Regionen har ved afgrænsningen vurderet de indkomne ideer og forslag, herunder kommentarerne i
høringsnotat den 01-05-2019, og på den baggrund udarbejdet afgrænsningen.
3.2 Mangler ved miljøkonsekvensrapporten
I henhold til LBK nr. 1225 skal miljøkonsekvensrapporten redegøre for eventuelle mangler ved
oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne, samt årsagerne til at bedre oplysninger ikke
er søgt fremskaffet eller ikke har kunnet fremskaffes.
Det vurderes, at alle væsentlige miljøforhold er belyst og vurderet tilstrækkeligt i
miljøkonsekvensrapporten.

4

PROJEKTBESKRIVELSE

4.1 Baggrund for projektet
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000 m3 sand, grus og
sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev i Faxe Kommune, se Figur
4-1.
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Figur 4-1: Matrikelkort med oversigt over ansøgte matrikler hvorpå der søges om tilladelse til råstofindvinding (blå polygon) samt
supplerende areal som indgår i miljøkonsekvensrapporten (rød polygon). Rødskraveret areal (matr.nr. 2e) indgår ikke i
ansøgningen.

Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte
250.000 m3 pr. år er der ansøgt om at indvinde op til 100.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet
pr. år.
De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands Råstofplan 2016 (1) og
arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift.
Da matrikel nr. 6a Ulstrup By, Terslev ligger op til det ansøgte areal er matriklen medtaget i
miljøkonsekvensrapporten som supplerende areal, se Figur 4-1. Matrikel 2e Bjerrede By, Terslev
nord for Bjerredevej er udlagt som interesseområde i Region Sjællands Råstofplan 2016. Da
råstofforekomsten er begrænset på arealet (1-2 meter) ansøges der ikke om at grave råstoffer på
arealet.
Der har tidligere været råstofindvinding på det ansøgte areal og i området generelt siden midten af
1950érne.
4.2 Råstofforekomsten
Forekomsten består af smeltevandssand og -grus aflejret på en hedeslette foran en randmoræne, se
Figur 4-2.
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Figur 4-2: Landskabselementer omkring Bjerrede. Ansøgt areal og supplerende areal er angivet med hhv. blå og rød polygon.

Forekomsten har varierende mægtighed. Således stiger tykkelsen mod sydøst, dvs. mod kanten af
randmorænen og når en tykkelse på ca. 12 meter på selve randmorænen.
Der er udført en række boringer på såvel det ansøgte areal og på de supplerende arealer.
På det ansøgte samt på det supplerende areal ses 3-12 meter sand, grus og sten. Mængden af
overjord er begrænset på en stor del af forekomsten, og der forventes derfor en gravedybde på 3-12
meter under terræn, se Figur 4-3. Stenindholdet er op til 30 %.

Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Tureby

14

Figur 4-3: Ansøgt areal, supplerende areal og areal som råstofmæssigt har interesse for Nymølle Stenindustrier.

Forekomsten gennemgår en række sorteringer for efterfølgende at blive blandet i henhold til gængse
ønsker fra kunderne. Forekomsten er primært velegnet som anlægsmaterialer.
4.3 Råstofindvindingen
Det ansøgte areal vurderes at indeholde omkring 1,2 mio. m3 udnyttelige sand-, grus- og
stenressourcer. Derudover forventes der at være op til 0,4 mio. m3 sand, grus og sten i det
supplerende areal.
Der skal indvindes både over og under grundvandsspejlet.
Der er ansøgt om at kunne indvinde 250.000 m3/år heraf op til 100.000 m3/år under
grundvandsspejl. Med den forventede indvindingstakt, vil der afhængig af konjunkturerne være
råstofindvinding i ca. 5 år på det ansøgte areal. Såfremt der også indvindes råstoffer på det
supplerende areal, forventes råstofindvindingen at vare yderligere 2 år, og med den afsluttende
efterbehandling vil der være aktivitet i området i ca. 8 år.
Der er ingen planer om, at der skal ske import af råstoffer fra andre steder til graven.
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Efterbehandlingen af grusgraven vil ske i takt med at indvinding under grundvandsspejl afsluttes.
Udgangspunktet er at arealet skal efterbehandles til natur. Da en del af råstofvolumenet ligger under
grundvandsspejlet forventes en del af området at henligge som sø-flade efter endt råstofindvinding.
4.4 Råstofgravens indretning og daglige drift
4.4.1 Gravemetode, materiel og tekniske anlæg
Produktionsanlægget vil være mobilt og blive flyttet gradvist i takt med fremrykning af
gravefronten. Anlægget udgøres af sorteringsanlæg, generator samt container til opbevaring af olie.
Følgende materiel og anlæg vil blive/være i drift i grusgraven:
-

1-2 gummihjulslæssere
1 hydraulisk gravemaskine
1 mobilt tørsigteanlæg
1 diesel generator
1-2 containere
1 mandskabspavillon

Al materiel udskiftes efter behov.
Der kan i begrænset omfang være behov for at knuse sten i graven. Dette vil kun ske
undtagelsesvist, det vil sige 0-4 gange årligt, og således ikke være en del af den normale
driftssituation. Knuseren vil være mobil og således kun være tilstede i korte perioder i graven.
Eksterne maskiner såsom dozer, dumpere og gravemaskine anvendes i forbindelse med
overjordsafrømning og ved efterbehandling af grusgraven. Dette materiel vil derfor være til stede
periodevis i graven.
4.4.2 Kontor, brændstoffer og vand
Der placeres en skurvogn ved indkørslen som fungerer som kontor og som mandskabsvogn.
Spildevand fra denne opsamles i en nedgravet samletank som tømmes efter behov.
Olie og olieprodukter samt opbevaring af værktøj, sold etc. sker i aflukket container ved indkørslen.
Alle tanke har godkendte tankattester. Dieseltank på 5.000 l er placeret i en container med
spildbakke, der kan rumme mindst 110 % af tankens indhold. Den mobile brændstoftank har
ligeledes spildbakke og er placeret ved produktionsanlægget.
Indvindingen og forarbejdningen af råstoffer kræver meget energi, og det konkrete energiforbrug
svinger fra år til år i takt med produktionsmængder. I forbindelse med en produktion på 250.000
m3/år forventes forbruget af brændstof og hydraulikolie pr. år i råstofgraven at være:
-

Ca. 400 l hydraulikolie
Ca. 250.000 l dieselolie

Mængden af dieselolie, der skal anvendes, er primært til selve graveaktiviteterne.
4.4.3 Driftstider
Driftstider for aktiviteter med indvinding af råstoffer og brug af gravemaskiner og sorterings- og
eventuelt knuseanlæg fremgår af følgende:
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-

Indvinding i grusgraven vil foregå på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Lørdage vil
indvinding kunne ske i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 14.00.
Læsning af materialer vil foregå i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 på hverdage alle
årets arbejdsdage og lørdage fra kl. 7.00 til 14.00.

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidede driftstider, for at kunne leve op til
efterspørgslen og udnytte ressourcen mest effektiv. Det forventes at driftstiderne udnyttes fuldt ud.
Hvis der f.eks. kun indvindes i perioden 7-16 på hverdage, og der ikke indvindes om lørdagen, vil
det betyde en forlængelse af den samlede indvindingsperiode med 1 til 1,5 år, svarende til en samlet
indvindingsperiode for det ansøgte areal på op til 6-7 år i stedet for 5 år. Hertil kommer ca. 1 år til
at afslutte efterbehandlingen. Såfremt det supplerende areal inddrages forlænges perioden
yderligere med 2 år.
I forbindelse med driften, vil der ikke blive anvendt vand til selve indvindingsprocessen. Der vil
kun blive anvendt vand til mandskabsvogn og til vanding af tørre veje, for at minimere støvgener.
4.4.4 Vejadgang og interne arbejdsveje
Der vil blive indkørsel til og fra råstofgraven fra Bjerredevej, se Figur 4-4. Herfra vil langt
størstedelen af trafikken foregå øst ad Bjerredevej og via Byvej til Slimmingevej. Herfra forventes
trafikken at køre mod øst til Sydmotorvejen, afkørsel 34 og herfra videre mod nord.

Figur 4-4: Forventet adgangsvej fra det ansøgte areal. Det blå areal angiver det ansøgte areal og det røde det supplerende areal.

Kundernes lastbiler kører direkte ind på arealet og frem til materialelageret. Når lastbilerne er blevet
læsset, kører de samme vej ud igen.
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4.4.5 Affald
Indvinding af råstoffer medfører ikke affald, da hele produktet forarbejdes og sælges. Ved
kontorfaciliteterne etableres en samletank til sanitært spildevand. Samletanken tømmes efter behov
af lokalt slamsugerfirma. Dagrenovation bliver bortskaffet i henhold til kommunal ordning. Der
opstilles en minicontainer ved skurvogn. Brandbart affald placeres i opsat container der tømmes
efter behov. Jern bortskaffes efter behov. Spildolie opsamles i container og afhentes af Avista Oil
Denmark.
4.5 Graveplan og efterbehandling
4.5.1 Graveplan
Indvindingen af råstoffer vil være opdelt i 4 faser som beskrives nedenfor, og som vist på Figur 4-5.
Faserne giver indtryk af, hvordan arbejdet udføres og hvornår miljøpåvirkningerne fra de
forskellige etaper vil foregå. For detaljer indenfor de enkelte faser, se Bilag 1.
Der er fastlagt 3 faser indenfor det ansøgte areal og en fase indenfor det sydlige supplerende areal.
Fase 1
Der etableres indledningsvist adgangsvej til Bjerredevej. Skiltning mv. aftales med Faxe Kommune.
Herefter sker der en afrømning af det terrænnære muldlag. Afrømningen foregår enten med en
gravemaskine, der kører ovenpå det nye areal og skubber muldlaget af, eller afrømning med en
dozer, der skubber mulden sammen i volde langs gravearealernes ydre afgrænsninger. Der
opbygges således hurtigt støjafskærmning, som dæmper støjen i den indledende del af fase 1. Det
tager ca. 1 dag at anlægge en 5 meter høj vold på 100 m, og indtil denne har en passende højde, kan
der opstå kortvarige støjgener. Disse volde vil senere fungere som støjvolde.
Efterfølgende bliver støjvoldene evt. udbygget, så de opfylder de nødvendige specifikationer, der er
beregnet i forbindelse med overholdelsen af støjkravene.
Herefter vil der blive gravet ned til ca. 1 meter over grundvandsspejl.
Fase 2
Råstofindvindingen fortsætter mod syd og sydvest og senere mod vest og nordvest indtil det
ansøgte areals vestlige afgrænsning. Der afrømmes løbende muld og overjord som placeres i volde
langs kanterne af råstofgraven. Såfremt det, af hensyn til materialernes beskaffenhed, er nødvendigt
at hele råstofprofilet bliver gravet samtidigt, vil der blive gravet såvel over som under
grundvandsspejl i denne fase. Produktionsanlæg og læsning af lastbiler flyttes løbende med
indvindingen mod vest.
Såfremt der senere skal indvindes råstoffer på matrikel nr. 6a Ulstrup By, Terslev gennemgraves
skel ind til naboarealet.
Fase 3
I denne fase graves der under grundvandsspejl fra vest om mod øst, mens skrænter løbende
efterbehandles. Herunder sker der en neddozning af de oplagte volde omkring graven.
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Eventuel fase 4 (Supplerende areal)
Såfremt arealet skal indvindes, graves der ind fra arealet fra den østlige side. Indledningsvist vil
muld og overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kanten af arealet. Der graves over og
under grundvandsspejl mod vest indtil arealets vestlige afgrænsning. Herefter graves under
grundvandsspejl fra vest og mod øst, mens skrænter løbende efterbehandles. Efter det supplerende
areal er gravet, vil der ske en endelig indvinding og efterbehandling af volde i den nordøstlige del af
det ansøgte areal.
Fase 4 er på nuværende tidspunkt en eventuel fase, fordi markedsudviklingen og råstoffernes
beskaffenhed kan betyde, at der ikke bliver gravet på det supplerende areal. Såfremt det bliver
aktuelt at grave, og det skønnes formålstjenligt vil Nymølle Stenindustrier A/S revidere graveplan
og efterbehandlingen, før gravningen iværksættes, for at mindske eventuelle støjgener for de
nærmest beliggende ejendomme, og tilpasse efterbehandlingen, så helhedsindtrykket af det
færdigbehandlede område er så sammenhængende som muligt.
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Figur 4-5: Overordnet graveplan, Fase 1-4.

4.5.2 Efterbehandling
Arealerne vil på sigt blive til et naturlandskab og efterbehandlingen vil primært sikre området til
naturformål, se Figur 6. Eksakte udformninger og størrelser af søer og vådområder vil afhænge af
råstofressourcens udbredelse og mægtighed. Der efterbehandles dog efter en række retningslinjer.
Disse retningslinjer medfører:
-

Der vil efterfølgende blive etableret en række mindre vandhuller som erstatning for de
vandhuller som fjernes på arealet som følge af råstofindvindingen.
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-

Der skal ikke ske tilbagelægning af muldjord på skrånende arealer indenfor en radius af 10
meter af søbredder.
Efterbehandlede skråninger vil blive tilpasset landskabets karakter med bløde jævne former i
varierende hældning.
Området skal have lov til at vokse til i den vegetation som indfinder sig naturligt. Der skal
således ikke beplantes med træer eller buske, og der skal ikke sås frø af græs eller andet.
Skrænthældninger mv. i efterbehandlingsplanen i henhold til vilkår i gravetilladelsen.

Figur 4-6: Efterbehandling ved såvel indvinding på udelukkende det ansøgte areal og på både det ansøgte og det supplerende areal.

4.6 Alternativer og 0-alternativet
Loven stiller krav om, at Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af de rimelige
alternativer, som Nymølle Stenindustrier A/S har undersøgt, og som er relevante for projektet og
dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under
hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet.
Råstoffer til anvendelse ved byggeri, diger og infrastrukturanlæg er en forudsætning for den
fortsatte udvikling og velstand i regionen. Forsyningen er for eksempel forudsætningen for f.eks. de
store motorvejsprojekter, der er gennemført de seneste år og de kommende sygehusprojekter, og
andre infrastrukturprojekter.
Region Sjælland har i råstofplan 2016 (1) estimeret, at råstofbehovet i perioden 2014 til 2036 vil
være 149 millioner m3, svarende til 6,2 millioner m3/år i gennemsnit i regionen. En betragtelig del
af råstofferne (20-25%) anvendes ved projekter i hovedstadsområdet.
Det er regionens opgave at sikre, at den fremtidige råstofindvinding understøtter en økonomisk og
miljømæssig bæredygtig udvikling, baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og
hensynet til natur, landskaber, klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der
bor, hvor råstofferne udvindes. Råstofferne skal derfor, af bl.a. trafikale og miljømæssige grunde,
som udgangspunkt indvindes lokalt og Region Sjællands råstofplan (1) har til formål at sikre en
stabil forsyning af råstoffer til regionen.
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4.6.1 0-Alternativet
0-Alternativet dækker det alternativ, hvor der ikke vil ske gravning af råstoffer på det ansøgte areal.
I dette tilfælde, vil der ikke være nogen miljøpåvirkninger, fordi aktiviteten ikke bliver gennemført.
Miljøpåvirkningerne vil i så fald blive overført til de områder indenfor Regionen, hvor den øgede
råstofindvinding vil ske. Der vil ikke ske en udvikling fra et område med landbrugsdrift, til et
område med natur- og friluftsværdier i 0-alternativet.
Herudover er der en række andre alternativer, der er relevante i forhold til 0-alternativet. Disse
gennemgås i det følgende.
4.6.2 Alternativ 1, supplerende areal inddrages
Et realistisk alternativ er, hvorvidt det ansøgte areal suppleres ved inddragelse af arealet på matrikel
nr. 6a Ulstrup By, Terslev. Det er anslået, at der er ca. 400.000 m3 råstoffer på arealet.
Regionen har gennemført en overordnet afvejning af interesser, så der ikke er
råstofinteresseområder på arealer, der indeholder f.eks. Natura 2000 registreringer, fredede arealer,
by- og sommerhusområder mv.
Hvis arealet inddrages, skal der i henhold til retningslinje 2 i råstofplan 2016 (1), søges om
gravetilladelse uden for graveområdet og det skal bekræftes, at råstofforekomsten har et omfang og
en kvalitet, der giver mening i forhold til udnyttelse. En sådan tilladelse kan gives i tilfældet af, at
der søges om udvidelse af en eksisterende gravning, eller særlige forhold taler herfor, f.eks. for at
udnytte en forekomst fuldt ud, eller det er nødvendigt af hensyn til efterbehandlingen. Begge
forhold er aktuelle i relation til det supplerende areal.
Miljøpåvirkningerne, som følge af inddragelsen af det supplerende areal, er behandlet i denne
rapport. Det vurderes, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning i forhold til natur, grundvand- og
overfladevand samt støj. For de øvrige emner, vil der ikke ske en ske en ændring i
miljøpåvirkningerne i forhold til udvindingen på det ansøgte areal, men den vil til gengæld blive
forlænget i en periode svarende til 2 år.
Den største forskel i miljøpåvirkningerne, vil være håndtering af digerne mellem graveområderne,
der formentlig skal fjernes over et større område. Dette vil blive håndteret i forbindelse med
gravetilladelsen til det supplerende areal.
Det er vurderet, at inddragelsen af det supplerende areal vil forlænge råstofindvindingen i området
med 2 år, således at den samlede periode vil blive 8 år, inklusive færdiggørelsen af
efterbehandlingen.
Såfremt arealet ikke indvindes, vil denne indvinding formentlig ske på andre lokaliteter, hvor også
miljøpåvirkningerne fra gravningen vil ske. Samtidigt vil man ikke opnå det fulde udbytte af de
tilførte naturværdier, som følge af overgangen fra landbrugsarealer og arealer i omdrift, til arealer
med små og større søer og blivende naturværdier.
4.6.3 Alternativ 2, ingen indvinding under grundvandsspejlet
Såfremt der ikke gives tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet, vi råstofindvindingen ikke
blive gennemført, fordi det økonomisk incitament for Nymølle Stenindustrier bortfalder. Fordele og
ulemper er beskrevet under 4.6.1 og 4.6.2. I øvrigt vil en begrænsning af råstofindvindingen til kun
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at foregå over grundvandsspejlet betyde, at hele ressourcen ikke udnyttes, hvilket ikke er i
overensstemmelse med intentionerne i råstofplanen.
Alternative placeringer
Nymølle Stenindustrier driver 30 råstofgrave, primært på Sjælland, Fyn og i Jylland. Indenfor det
område, der varetages af Region Sjælland, drejer det sig om Hedehusene og Svogerslev. Der er i
øjeblikket indgivet en ansøgning om udvidelse af indvindingen fra Hedehusene, for at kunne
imødekomme efterspørgslen efter råstoffer i regionen. Det vurderes ikke som muligt at kunne levere
den tilsvarende mængde af råstoffer fra disse to lokationer, som det er muligt at kunne indvinde ved
det ansøgte areal.
Nymølle Stenindustriers andre råstofgrave kan for Fyn’s vedkommende (3 lokaliteter) kun lige
dække behovet for råstoffer i regionen her, og for råstofgrave beliggende i Jylland vurderes det ikke
som miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt at erstatte de fremtidige mængder fra det ansøgte
areal, grundet den lange transport.
Alternative materialer
Alternativt kan råstofferne indvindes fra havet (sømaterialer). Råstoffer fra havet kan dog hverken
mængde- eller kvalitetsmæssigt erstatte de materialer, der indvindes på land. Det gælder bl.a.
grusmaterialer til anlægsformål. Desuden vil der fra indvinding på havet samt losning og håndtering
af sømaterialer på land også findes en række negative miljøkonsekvenser. Herudover vil
sømaterialer oftest betyde en længere transport på land med råstoffer, idet der kun findes et
begrænset antal havne med losningsmuligheder for råstoffer. Sømaterialer kan derfor ikke anses
som et reelt alternativ til råstoffer indvundet på land.
Der arbejdes i øjeblikket på mange fronter med genbrug af materialer, der skal kunne erstatte de
naturlige råstoffer. Visse fyldmaterialer f.eks. knust beton og andre bygningsmaterialer kan erstatte
naturlige råstoffer. Mængderne og tilgængeligheden af disse genbrugsmaterialer er imidlertid så
begrænset, at de på nuværende tidspunkt ikke har væsentlig betydning for at imødekomme
ressourceefterspørgslen.
Der er ikke andre tekniske forhold, såsom respektafstand til diverse ledningsejeres anlæg, der er
medtaget i miljøvurderingerne i denne rapport, idet der er vurderet, at disse ikke har væsentlig
betydning for håndteringen af de øvrige miljøforhold. Herudover vil respektafstand m.v. blive
fastlagt i gravetilladelsens vilkår.

5

STØJ

Støjen fra råstofindvindingen kommer dels fra klargøring af arealer til råstofindvinding (afrømning
af muld og overjord) og arbejdet i selve råstofgraven, og dels fra lastbilernes kørsel på offentlig vej.
Støjberegningerne i forbindelse med nærværende miljøkonsekvensrapport, omhandler alene
støjbelastningen i omgivelserne under selve råstofindvindingen. Støjen fra rømning af overjord
foregår over en relativ kort periode, og støjbelastningen fra kørsel på offentlig vej henhører
støjmæssigt ikke under støjen fra Nymølles aktiviteter.
Til råstofindvindingen anvendes maskiner i det åbne land. Disse er først og fremmest
forarbejdningsanlæg (sorteringsanlæg), kørende materiel (læssemaskiner og gravemaskiner) samt
egen intern diesel generator til tørsigteanlægget.
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Der er blevet udarbejdet en særskilt støjrapport for råstofindvinding på det ansøgte areal (2), hvor
der er udført støjkortlægning af støjbelastningen i de fire faser af indvindingen. Resultaterne
fremgår af notatet, hvor der med baggrund i modellering af kildestøj fra det udstyr, som forefindes i
området, er foretaget en støjberegning af det samlede bidrag til støjpåvirkning af omgivelserne.
Støjkortlægning samt notat er udarbejdet af SWECO. Støjredegørelsen er udarbejdet på baggrund af
oplysninger fra Nymølle Stenindustrier A/S om drift samt oplysninger på alle betydende støjkilder
fra råstofindvindingen på det ansøgte areal.
5.1 Metode
Støjbelastningen i omgivelserne fra udvidelsen af råstofindvindingen beskrives ved beregning af
støjen ved de nærmeste naboer i repræsentative situationer. Ved støjberegningerne er der taget
højde for, at indvindingen sker i 4 opdelte faser.
Der er udpeget 14 referencepunkter (se Tabel 2), som alle repræsenterer de nærmeste naboer til
området i de fire faser, som er beskrevet ovenfor, hvor risikoen for overskridelse af støjgrænserne
anses for at være størst. Beregningspunkterne er vist på Figur 5-1. Alle punkterne er beliggende i
det åbne land.
Da indvindingsområdet naturligt ændres i forhold til grave faserne, efterhånden som gravearbejdet
flyttes, vil der naturligvis også ske flytning af en del af de mobile støjkilder. Der er i nærværende
støjkortlægning regnet med den placering af støjkilderne, som vurderes at give den højeste
støjbelastning. Samtidigt er effekten fra de planlagte støjvolde medtaget i beregningerne.
Støjberegningerne er gennemført i henhold til den fællesnordiske beregningsmodel (Nordic
Prediction Method) som anført i Miljøstyrelsens vejledning 5/93 om ”Beregning af ekstern støj fra
virksomheder” (3).
Beregningerne er lavet med udgangspunkt i en tilrettet 3D model af omgivelsernes koteforhold fra
digitale kort fra Geodatastyrelsen. Til beregningerne bruges programmet SoundPlan v. 7.4.
I de gennemførte beregninger af støjbelastningen i omgivelserne, er indeholdt følgende støjkilder:
2 gummihjulslæssere
1 hydraulisk gravemaskine
1 mobilt tørsigteanlæg
1 diesel generator
Lastbilkørsel til/fra råstofgraven via indkørslen ved Bjerredevej.
Lydeffekten fra lastbilskørsel er hentet i Støjdatabogen (4), mens alle øvrige lydeffekter er hentet
fra SWECOs støjdatakatalog over tilsvarende enheder i andre af Nymølle Stenindustriers
indvindingsområder. De anvendte lydeffekter er nærmere beskrevet i bilag 2 til støjnotatet.
For både faste og mobile støjkilder er der regnet med 100 % drift, hvilket må betegnes som en
worst-case situation.
Støjen fra trafikken på offentlig vej er ikke medtaget i beregningerne. Som det fremgår af kapitel 6
om trafik, vil transporten af råstoffer fra den nye grusgrav ikke bevirke væsentlige støjpåvirkninger.
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Figur 5-1: Referencepunkternes placering. Tegning ikke målfast

5.2 Vibrationer
Vibrationer kan komme fra graveaktiviteterne, herunder kørsel og sortering af råstoffer. De kan
forplante sig til naboejendomme til gene for beboerne, og teoretisk set kan vibrationer medføre
skade på bygninger. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for vibrationer i det
eksterne miljø, der skal sikre, at der ikke forekommer vibrationer af en styrke, der mærkes som
væsentligt generende. De maskintyper, Nymølle Stenindustrier planlægger at anvende i grusgraven,
er imidlertid ikke af en type, der giver anledning til vibrationsproblemer. Da indvindingen ikke
medfører væsentlig mere trafik end i dag, vil de samlede vibrationer fra trafikken til og fra
grusgraven ikke være væsentlige.
5.3 Støjgrænser
For driftsfasen sammenlignes støjen fra aktiviteterne med de vejledende støjgrænser for
virksomheder jf. (3). De anførte støjgrænser for områdetype 3 (”Områder for blandet bolig og
erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)”) er de sædvanligvis benyttede, idet vejledningen
ikke specifikt anfører vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land.
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Alle referencepunkterne er derfor vurderet ud fra støjgrænserne, som er gældende for landzone,
svarende til områdetype 3, med støjgrænser, som angivet i Tabel 1.
Mandag - fredag
Områdebetegnelse

Mandag - fredag

Kl. 07.00 – 18.00

Kl. 06.00 – 07.00

Lørdag
Kl. 07.00 – 14.00

Spredt bebyggelse i
det åbne land

40 dB

55 dB

Tabel 1: Vejledende støjgrænser anvendt i samtlige referencepunkter

5.4 Konsekvenser
Der er beregnet støjniveau i de 14 referencepunkter, for hver enkel af de 4 planlagte gravefaser.
Støjniveauet er sammenlignet med de vejledende støjgrænser fra Tabel 1. I Tabel 2 er resultaterne
fra beregningerne i fase 2 vist (resultater fra alle 4 faser fremgår af støjrapporten). I perioden
mandag til fredag kl. 06.00 – 07.00, pågår der kun læsning og kørsel til- og fra graveområdet, mens
der i perioden mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, samt lørdag 07.00 – 14.00 pågår såvel læsning
og kørsel til- og fra graveområdet, samt drift af det involverede materiel til råstofindvindingen.

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa
Mandag - fredag
Referencepunkt

Adresse

Kl. 07.00 – 18.00

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 – 07.00

Vurdering i forhold
til vejledende
støjgrænser

Kl. 07.00 – 14.00
RP01

Bjerredevej 36

38,1

39,6

Ikke overskredet

RP02

Bjerredevej 27

36,7

37,0

Ikke overskredet

RP03

Bjerredevej 34

33,8

36,4

Ikke overskredet

RP04

Bjerredevej 25

39,5

37,2

Ikke overskredet

RP05

Ulstrup Bygade 1B

29,7

29,6

Ikke overskredet

RP06

Ulstrup Bygade 1A

36,1

34,5

Ikke overskredet

RP07

Bjerredevej 24

44,3

33,4

Ikke overskredet

RP08

Bjerredevej 19

42,1

31,4

Ikke overskredet

RP09

Bjerredevej 23

40,3

31,3

Ikke overskredet

RP10

Ulstrupvej 10

33,9

34,9

Ikke overskredet

RP11

Mosegårdsvej 3

35,0

31,5

Ikke overskredet

RP12

Mosegårdsvej 5

36,9

30,8

Ikke overskredet
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RP13

Mosegårdsvej 2

40,0

29,7

Ikke overskredet

RP14

Bjerredevej 22

39,2

29,1

Ikke overskredet

Tabel 2: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 2.

Beregningsresultaterne er suppleret med konturkort over støjudbredelsen, som illustreret i
støjnotatet. Herunder er vist et eksempel fra støjnotatet, som illustrerer støjudbredelsen i
dagperioden i fase 2.

Figur 5-2: Konturkort (isolinjer) over den modelberegnede støjudbredelse i dagtimerne i forbindelse med fase 2. Støjvold i fase 2 er
vist med brun streg.

For en detaljeret gennemgang af alle faserne henvises til støjnotatet (2).
På grundlag af den udførte undersøgelse kan det konkluderes, at det er ved den valgte opdeling i 4
faser, samt de projekterede støjvolde er muligt at overholde de vejledende støjkrav ved naboerne til
grusgraven i forbindelse med driften.
5.5 Afværgeforanstaltninger
I forbindelse med etableringen af de 4 faser, vil der forud for gravningen blive etableret støjvolde af
overjord i 4 meters højde, for at dæmpe støjgenerne. Placeringen af voldene fremgår af figur 5-3 til
5-6.
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Voldene indgår i den opstillede støjmodel, og er konstrueret således, at støjgrænserne kan
overholdes.

Figur 5-3: Støjvolde i fase 1, vist med brun streg – ikke i skala

Figur 5-4: Støjvolde fase 2, vist med brun streg – ikke i skala
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Figur 5-5: Støjvolde i fase 3, vist med brun streg – ikke i skala

Figur 5-6: Støjvolde i fase 4, vist med brun streg. – ikke i skala
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Der er med baggrund i beregningerne ikke påvist noget behov for, at der skal etableres
afværgeforanstaltninger, udover de planlagte støjvolde i de enkelte faser for at kunne overholde
gældende støjkrav.
De forventede tidsrammer for de forskellige etaper med støjvolde forventes at være
Fase 1: Start 2019 – medio 2020
Fase 2: Medio 2020 – slut 2021
Fase 3: Start 2022 – slut 2023
Fase 4: Start 2024 – slut 2025
Tidsrammerne kan ændre sig som følge af efterspørgsel og markedsudsving generelt.
Såfremt der i forbindelse med lasbiltrafikken i morgentimerne opstår støjproblemer, ved
opmarchering og ventetid foran bommen til grusgraven, vil Nymølle Stenindustrier A/S indrette et
venteområde for lastbiler i grusgravområdet, såfremt det ikke bevirker en overskridelse af de
gældende støjkrav.
Skulle der mod forventning vise sig støjmæssige problemer i øvrigt, vil det være muligt at regulere
placering og højde på de planlagte støjvolde.

6

TRAFIK

I dette kapitel beskrives de trafikale konsekvenser, som følge af råstofindvindingen.
Den trafikale belastning på vejnettet opstår som følge af salg af råstoffer, dermed vil der være trafik
til- og fra området, i form af kundernes lastbiler. Der vil ikke være salg til private.
Lastbiltrafikken vil påvirke de trafikale forhold på vejene til det overordnede vejnet. Kapitlet
beskriver disse konsekvenser, set i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Faxe Kommune har den 16. marts 2018 givet Nymølle Stenindustrier A/S tilladelse til at etablere ny
adgang til Bjerredevej fra det berørte areal.
6.1 Metode
Først kortlægges de eksisterende trafikale forhold i området. Der ses på trafikmængder og
lastbiltrafik på de berørte veje. Vejbredderne undersøges ligeledes.
Herefter kortlægges den trafikale belastning fra råstofindvindingen, og belastningen lægges på det
eksisterende vejnet, hvorefter det vurderes om der opstår trafikale problemer. Der vurderes på
fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Langt størstedelen af trafikken til og fra råstofgraven på Bjerredevej forventes at komme fra/til
Sydmotorvejen. Det bygger på en antagelse om, at råstofgraven har et stort salgsopland, hvorfor
Sydmotorvejen er den største gennemfartsvej i nærheden. Ruten til råstofgraven er således fra
Sydmotorvejen frakørsel 34, ad Slimmingevej, via Byvej til Bjerredevej. Fra råstofgraven er det
samme rute retur. Det forventes kun at en ubetydelig lille del af lastbiltrafikken vil ankomme til og
køre fra råstofgraven af andre veje, hvorfor andre ruter ikke undersøges. Der vurderes således i det
følgende kun på den direkte rute mellem Sydmotorvejen og råstofgraven på Bjerredevej, som
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dermed udgøre influensvejnettet. Figur 6-1 viser influensvejnettet, med angivelse af ruten til/fra
Sydmotorvejen.

Figur 6-1: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen

6.2 Eksisterende forhold
Hverdagsdøgntrafikken, lastbilhverdagsdøgntrafikken og lastbilprocenten for influensvejnettet er
angivet for forskellige lokaliteter på Figur 6-2. Der er anvendt nyeste trafiktællinger fra 2019, hvor
disse har være tilgængelige. Ældre tællinger er fremskrevet med 0,5 % pr. år.
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Figur 6-2: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen, samt angivelse af hverdagsdøgntrafik for år 2019. Ældre tællinger er fremskrevet
med 0,5 % pr. år. Kilde: kMastra.

Trafikmængderne er generelt lave på de kommunale veje i området og der er således ikke
fremkommelighedsproblemer i dag. Lastbilprocenten ligger på et almindeligt niveau for denne type
veje.
Vejnettet kan klassificeres i følgende funktionelle vejklasser: Gennemfartsveje, fordelingsveje og
lokalveje.
I Vejregel håndbogen ”Planlægning af veje og stier i åbent land”, 2012, beskrives følgende
kendetegn ved vejklasserne:
• Gennemfartsvejene tilgodeser god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed for
personbilerne.
• Fordelingsvejene udgør bindeleddet mellem gennemfartsvejene og lokalvejene. De sikrer
derfor både en rimelig fremkommelighed og en rimelig tilgængelighed.
• Lokalvejene tilgodeser tilgængelighed til lokalområderne og de enkelte ejendomme. På
lokalvejene færdes alle typer trafikanter.
Slimmingevej er en gennemfartsvej, selvom vejen ikke betjener den store mængde trafik.
Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Slimmingevej har et kørespor i hver retning med en bredde på ca.
3,5 meter hver. Derudover er der kantbaner på ca. 0,5 meter, se Figur 6-3.
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Figur 6-3: Udseende af Slimmingevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view.

Bjerredevej er en mindre fordelingsvej i åbent land. Hastighedsgrænsen er 80 km/t, men en
hastighedsmåling fra 2012 viser, at 85 % fraktilhastigheden er på 78,7 km/t. Det betyder at 85 % af
trafikanterne kører under 78,7 km/t. Dermed kører trafikanterne generelt langsommere end tilladt på
Bjerredevej. Bjerredevej har et kørespor i hver retning med en bredde på ca. 2,9 meter. Bredden af
Bjerredevej varierer eventuelt lidt langs strækningen. Der er ingen kantbaner på Bjerredevej. Det
smalle vejprofil er således med til at holde hastigheden nede. Se Figur 6-4.

Figur 6-4: Udseende af Bjerredevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view.

Der afvikles i forvejen lastbiltrafik i krydsene Slimmingevej / Byvej og Byvej / Bjerredevej. En
analyse med kørekurver for sættevognstog viser at to sættevognstog ikke kan passere hinanden og
foretage svingbevægelse samtidig i krydset Byvej / Bjerredevej, men lastbilerne skal passerer
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enkeltvis. I krydset Slimmingevej / Byvej kan to sættevognstog god passerer hinanden og foretage
svingbevægelse samtidig, hvis der køres med en hastighed på 5 km/t.
Vejnettet vurderes at kunne afvikle den eksisterende trafik på tilfredsstillende vis.
6.3 Konsekvenser
Anlægsfasen består i anlæg af overkørslen fra Bjerredevej til området, samt opsætte et par
mandskabsvogne samt olietanke. Trafikmængden i anlægsfasen er derfor forsvindende lille i
forhold til driftsfasen, hvorfor det ikke er relevant at regne på anlægsfasen.
Det er af Nymølle Stenindustrier A/S oplyst, at råstofferne bliver afhentet på lastbiler, som i
gennemsnit kan laste 20 m3 hver. Som beskrevet i indledningen indvindes der 250.000 m3 pr. år.
Det svarer til 12.500 lastbilture pr. år. I projektbeskrivelsen fremgår det, at råstofgraven har åbent
for afhentning af råstoffer alle hverdage fra kl. 6-18 samt lørdage fra kl. 7-14. Det antages, at
trafikken relateret til ansatte i personbiler er forsvindende lille i forhold til lastbiltrafikken, og det er
oplyst, at der ikke vil være salg til private. Derfor ses der i det efterfølgende kun på lastbiltrafikken.
Når lastbiltrafikken fordeles ligeligt på antallet af hverdage pr år. svarer det til 50 lastbilture pr.
hverdag. Ved udregning af den daglige trafikmængde er der således ikke taget højde for, at der
ligeledes er åbent for afhentning af råstoffer om lørdagen, hvilket i øvrigt vil ske meget sjældent.
Nymølle Stenindustrier A/S har i deres ansøgning om tilladelse til at etablere en overkørsel til
offentlig vej oplyst, at der forventes mellem 30 og 60 lastbilture pr. dag. Der er således taget højde
for, at der kan være udsving i antallet af lastbilture pr. dag, således at der nogle dage vil ankomme
flere og nogle dage færre end gennemsnittet.
Den nuværende trafikmængde på vejnettet er opgivet som hverdagsdøgntrafik.
Hverdagsdøgntrafikken er den beregnede gennemsnitlige trafikmængde på et hverdagsdøgn set over
alle hverdage på et år. For at regne ud fra et worst-case scenarie, er der i det efterfølgende valgt at
regne med gennemsnitsantallet på 60 lastbil ture pr. hverdag.
Figur 6-2 viser den nuværende hverdagsdøgntrafik i år 2019. Der lægges nu 120 lastbiler til i hvert
snit (60 lastbilture pr. retning pr. hverdag). Figur 6-5 viser den fremtidige hverdagsdøgntrafik.
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Figur 6-5: Fremtidig hverdagsdøgntrafik på influensvejnettet.

Ændringer i og den procentvise stigning i hverdagsdøgntrafik, lastbilhverdagsdøgntrafik og
lastbilprocent er angivet i Tabel 3.
Bjerredevej

Slimmingevej

Sydmotorvejen

HDT før

1.183

4.366

50.784

HDT efter

1.303

4.486

50.904

Stigning i HDT

10 %

3%

0%

37

185

9.969

157

304

10.089

Stigning i LHDT

324 %

65 %

1%

Lastbil% før

3,1 %

4,2 %

19,6 %

Lastbil% efter

12,0 %

6,8 %

19,8 %

Stigning i Lastbil procent

285 %

61 %

1%

LHDT før
LHDT efter

Tabel 3: Nuværende og fremtidige trafikmængder på vejnettet, samt angivelse af den procentvise stigning af hverdagsdøgntrafik,
lastbilhverdagsdøgntrafik og lastbilprocent.

På Bjerredevej stiger hverdagsdøgntrafikken med 10 %, hvilket vurderes ikke at medføre
kapacitetsproblemer, da den samlede trafikmængde er lav. På Slimmingevej stiger
hverdagsdøgntrafikken med 3 %, hvilket ikke er mærkbart.
På Bjerredevej stiger antallet af lastbiler pr. hverdagsdøgn med 324 %. Den procentvise store
stigning skyldes et meget lavt antal lastbiler i den nuværende situation. I en historisk tælling fra
2012 blev der talt 123 lastbiler i hverdagsdøgnet. Sammenlignes der mellem tællingen fra 2012 og
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den fremtidige situation er stigningen i antallet af lastbiler på 28 %, hvilket er en mindre stigning,
som ikke forventer at give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.
På Slimmingevej stiger antallet af lastbiler pr. hverdagsdøgn med 65 %. Procentvis er der tale om
middelstore stigninger, men samtidig er antallet lavt. Den store procentvise stigning skyldes det
lave antal lastbiler i den nuværende situation.
Lastbilprocenten stiger fra 3,1 % til 12,0 % på Bjerredevej. En lastbilprocent på 3,1 % er meget
under hvad der er normalt for veje i åbent land. En lastbilprocent på 12,0 % er tilsvarende normale
forhold for denne type veje. På Slimmingevej stiger lastbilprocenten fra 4,2 % til 6,8 %, dermed er
lastbilprocenten i både den nuværende og den fremtidige situation under, hvad der er normalt for
tilsvarende veje.
Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej vil bemærke det øgede antal lastbiler i hverdagsdøgnet.
Tilsvarende at de har bemærket faldet i antallet af lastbiler fra 2012 til i dag. Beboerne langs
Slimmingevej vurderes ikke at bemærke det øgede antal lastbiler i hverdagsdøgnet.
Trafikken på Sydmotorvejen bliver kun påvirket i meget ringe grad, hvilket skyldes den store
trafikmængde i dag. Projektet med en ny råstofgrav vurderes derfor ikke at have nogle negative
konsekvenser for trafikafviklingen på Sydmotorvejen.
Som beskrevet, så har Slimmingevej en bredde på 7,0 meter plus kantbaner. Det svarer til en normal
landevej, som godt kan afvikle trafikmængder og lastbilmængder som er større end her beskrevet.
Bjerredevej har en total bredde på 5,8 meter. En lastbil har en bredde på 2,55 meter plus sidespejle
(0,3 m pr. stk.). To lastbiler der passerer hinanden, har således som minimum brug for 5,7 meter
befæstede areal. Der er således ikke meget bevægelsesspillerum tilstede ved passage. Det vil føre til
nedsat hastighed og dermed nedsat fremkommelighed. Det begrænsede bevægelsesspillerum ved
passage er med til at øge trafiksikkerheden, da hastigheden begrænses.
Den tilbagelagte strækning på Bjerredevej er 2,1 km, svarende til en køretid på under 2 minutter.
Ved 60 lastbiler pr. retning pr. dag, som er nogenlunde jævnt fordelt over dagen, samt de
eksisterende i alt 37 lastbiler på Bjerredevej i dag, er det vurderet, at det vil være mindre
sandsynligt, at to modkørende lastbiler skal passer hinanden. Det vurderes således, at der vil der
være et mindre antal passager. Således vurderes problemerne med nedsat fremkommelighed at være
begrænset, men fordelene med nedsat hastighed som fører til bedre trafiksikkerhed, er ligeledes
begrænset.
Ved passage af en lastbil og personbil (1,85 m bred) er der som minimum brug for 4,7 meter
befæstet areal. Dermed er der 1,1 meter tilbage til bevægelsesspillerum. Det vurderes at være
tilstrækkeligt til at opretholde en passende hastighed, uden nedsat fremkommelighed.
Oversigtsforholdene på Bjerredevej og Slimmingevej er blevet vurderet vha. Google street view. På
store dele af Bjerredevej og Slimmingevej er der dobbelt spærrelinje, hvorfor overhaling ikke er
tilladt. Med de forhold taget i betragtning er oversigtsforholdene vurderet til at være tilstrækkelige.
Ligeledes i krydsene på influensvejnettet, samt ved udkørsel fra råstofgraven, er
oversigtsforholdene vurderet til at være tilstrækkelige.
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Som beskrevet i afsnit 6.2, kan to sættevognstog ikke passerer hinanden og foretage svingbevægelse
samtidig i krydset Byvej / Bjerredevej. Ved en stigende lastbiltrafikmængde vil der oftere
forekomme situationer, hvor en lastbil må holde tilbage for en anden, men situationen vurderes at
opstå sjældent. Der er tilstrækkelig med oversigt i krydset til, at en lastbil, som kører mod krydset,
kan se, hvis der er en anden lastbil i krydset og at der ikke er tilstrækkelig med areal til to svingende
lastbiler på en gang.
6.4 Afværgeforanstaltninger
Der er ikke umiddelbart nødvendige afværgeforanstaltninger som følge af projektet, da den
fremtidige trafik kan afvikles tilfredsstillende, på det eksisterende vejnet. Trafiksikkerhed er ikke en
del af en Miljøkonsekvensvurdering så eventuelle afværgeforanstaltninger vil blive afklaret
nærmere af Faxe Kommune
6.5 Kumulative forhold
De kumulative forhold er undersøgt, men der er ikke fundet relevante kumulative forhold for dette
projekt.

7

GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND

I dette kapitel beskrives og vurderes påvirkningerne af grundvandsressourcen, overfladevand og
drikkevandsinteresserne, som følge af den påtænkte råstofgravning ved Tureby.
7.1 Metode
De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands Råstofplan 2016 (1) og
arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift.
I forbindelse med indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet, vil der eventuelt forekomme
påvirkning af grundvandsspejlet. Påvirkningen af grundvandsspejlet kan potentielt påvirke grundvandsfølsomme naturtyper (se kapitel 8) og nærliggende vandindvindinger.
Ved vurdering af påvirkningen, er der anvendt oplysninger fra JUPITER databasen (5), litteratur fra
rapportdatabasen (6). Der er herudover anvendt oplysninger fra Miljøportalen (7).
Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet fjernes der ikke grundvand fra magasinet. Under
råstofindvinding flyttes grundvand fra magasinet til råstofgraven/gravesøen, da grundvandet vil
udfylde den plads, som råstoffet optog før opgravning. Der er altså tale om, at vand flyttes fra et
nærområde omkring råstofgraven ind i selve råstofgraven. Hydraulisk set er effekten på afstrømning
og vandstandsforhold at sidestille med en indvinding af grundvand (8). Det antages, at der under
gravningen sker en horisontal tilstrømningen af grundvand fra alle sider.
Der er foretaget et estimat på grundvandssænkningen fra gravning under grundvandsspejlet i
grusgraven efter (8). Der er tale om en analytisk beregningsmetode, som repræsenterer en
simplificering af de faktiske forhold. Beregningsmetoden bygger på en række antagelser, der kun
delvist er opfyldt. Det antages, at påvirkningen sker fra et hydrogeologisk homogent område og at
påvirkningen udbredes cirkulært.
Med baggrund i eksisterende oplysninger, er der foretaget parameterbestemmelser til
sænkningsberegningerne i form af grundvandsmagasinets mættede tykkelse, porøsitet, hydraulisk
ledningsevne og en antagelse om en gennemsnitlig oppumpning svarende til den ansøgte tilladelse.
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De anvendte parametre er generelt fastlagt som gennemsnitlige erfaringstal, dog til den
konservative side. Med konservativ menes, at der er anvendt realistiske parameterværdier, som
giver større sænkninger end forventet.
Metoden tager heller ikke højde for grundvandsdannelse og øget tilstrømning som følge af
sænkningstragtens udbredelse samt en recirkulation af det oppumpede vand, hvilket sammen med
parameterværdierne gør, at sænkningsberegningerne vil være konservative, men dog realistiske.
Den geologiske opbygning og de hydrauliske forhold for Køge Syd kortlægningsområdet udgør
baggrunden for vurderingen af de hydrogeologiske forhold (9).
7.2 Eksisterende forhold
Arealet er placeret på sydsiden af en lille smeltevandsflade hvor jordarten er beskrevet som
senglacialt ferskvandssand og moræneler. Smeltevandsfladen har en begrænset udstrækning
omkring og nord for det konkrete areal. Flankerne på smeltevandsfladen udgøres af moræneler.
Mod sydøst ved Stubbjerg findes smeltevandsfladens højeste punkt (proximale del). Sydøst for
Stubbjerg vurderes geologien at bestå af moræneler og ikke relevant i råstofmæssig sammenhæng.
Terrænoverfladen i området varierer mellem ca. kote 40 og 60 mDVR. Morfologisk er området
karakteriseret ved randmorænestrøg og hedesletteaflejringer foran randmorænerne. Dette fremgår af
Figur 7-3, som viser terrænvariationen i nærområdet. Randmorænerne er det høje bagland mod sydog nordøst (op til kote ca. 60), og det flade forland foran er hedesletteaflejringerne (ca. kote 40).

Figur 7-1: Placering af undersøgelsesområdet i forhold til overordnede landskabselementer. Fra Per Smed.

Ifølge Per Smeds kort over landskabselementer, se Figur 7-1, findes der meget få områder af denne
type på Øst- og Sydsjælland sammenlignet med resten af Sjælland, hvor de udgør de regionale
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graveområder ved Sorø, Kalundborg og Slagelse. Forekomster af størrelse med de store regionale
graveområder er både af mængde og kvalitetsmæssigt fraværende på Øst- og Sydsjælland, hvilket
bevirker at mindre forekomster, som den ansøgte, vil være attraktiv.
Morfologien for området har betydning for vurderingen af risici i forbindelse med gravning under
grundvandsspejlet. Det skyldes bl.a., at randmorænestrøg betyder, at isen har skubbet lagene foran
isranden op som skråtstillede lag. Der er derfor ofte ikke hydraulisk forbindelse mellem lagene
foran randmorænen (hedesletten), over randmorænen til landskabet og de øvre
grundvandsmagasiner bagved randmorænen, som vist på Figur 7-2.

Figur 7-2: Et tænkt vest-øst profilsnit gennem et istidslandskab. Fra Geografforlaget..

Figur 7-3: Terrænoverfladen I nærområdet. De karakteristiske randmoræner ses tydeligt som højdedrag, og hedesletten vest herfor
fremtræder som det flade område på figuren. Ikke i skala

Den prækvartære overflade i området udgøres af kalk, primært Bryozokalk, beliggende i ca. kote
20-25 mDVR. Prækvartæroverfladen nord/nordvest for graveområdet falder dog ned til ca. kote -40
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mDVR i den såkaldte Ørslev Rende, der formentlig er et resultat af ældre tektoniske bevægelser.
Kalken udgør det primære grundvandsmagasin i området, hvorfra indvindingen sker. Stedvist kan
der direkte ovenpå kalken ses sand, der har hydraulisk kontakt til kalken, og derfor i disse områder
udgør en del af det primære magasin, .
Over det primære magasin findes et relativt homogent lag af moræneler. Tykkelsen af moræneleret
varierer mellem 5 og 15 meter. I og over moræneleret findes lag af sand, som dog ikke generelt er
særlig udbredte.

Figur 7-4: N-S Typeprofil med geologiske lag i området. Efter (34).

Området er udlagt som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).
I OSD-områder kan arealanvendelsen ikke ændres, hvis den fører til dårligere beskyttelse af
grundvandet. Ændringer, der sikrer grundvandet, kan dog fremmes. Aktiviteter, der er særligt
truende ift. grundvandsressourcen, kan ikke placeres i et OSD-område.
I OSD-området er der ligeledes udpeget et nitratfølsomt område (NFI), hvor risikoen for nedsivning
af nitrat er vurderet særlig stor. Dette skyldes dårlig geologisk beskyttelse og/eller forhøjet indhold
af nitrat i vandet. Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke forøges i nitratfølsomme
områder. NFI dækker en stor del af graveområdet.
Det ansøgte område ligger udenfor indvindingsområder til almen vandforsyning.
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Gravning af grus kan generelt godt foregå indenfor OSD og NFI områder.
Indenfor en radius på 1 km, regnet centralt fra det ansøgte graveområde, er der 17 DGU-boringer.
Et udtræk fra JUPITER viser, at der ikke er tilknyttet aktive tilladelser til de udvalgte boringer.
Udtrukne data fremgår af bilag 4. Det ses, at alle boringer, åbne som filtersatte, har indtag i
tilknytning til kalken. Over kalken ses, i alle boringer, generelt ler med over 10-14 m’s tykkelse
(nogle boringer 16-18 m), med en enkelt afvigelse på 6 m i DGU nr. 217.646. Boringerne
sandsynliggør, at der i det påtænkte graveområde er en god lerbeskyttelse i forhold til det primære
grundvandsmagasin, som også indikeret ved den første råstofundersøgelse.
Det primære grundvandsmagasin i kalken er i øvrigt spændt, og trykket står ca. 4-6 meter under
terræn. Da der både er opadrettet tryk og god lerdækning, er områdets grundvandsressource
velbeskyttet, selv om det er udpeget som NFI.
Det nærmest § 3 registrerede vandløb er Vedskølle Å, der løber i en afstand af ca. 150 meter fra det
planlagte graveområde.
Der ses flere § 3 registrerede vådområder, såvel indenfor som i umiddelbar nærhed af det fremtidige
graveområde, herunder området umiddelbart syd for graven, det gamle graveområde ved Ulstrup.
Bagholt Mose, der findes i en afstand af ca. 1.200 meter til det fremtidige graveområde, omfatter et
registreret Natura 2000 område. Der er tale om en højmose, hvor der tidligere har været gravet tørv.
Registreringsgrundlaget udgør dog grundvandsfølsomme arealer.
7.3 Konsekvenser
Ved sænkning af grundvandsspejlet som følge af oppumpning, kan der potentielt ske påvirkning af
nærliggende vandforsyning og registrerede naturinteresser, og der kan potentielt være risici i
forhold til forureningsspredning fra nærtliggende forurenede lokaliteter.
Konsekvenser for naturområder indenfor graveområdet er beskrevet nærmere i kapitel 8.
Ved iltning af opgravede sedimenter, kan der potentielt ske mobilisering, udfældning og udvaskning
af en række naturligt forekommende stoffer. Såfremt disse udledes i høje koncentrationer, vil de
kunne opfattes som forurenende.
7.3.1 Grundvand
Hvis der graves med en konstant hastighed under grundvandsspejlet, vil sænkningen i gravesøerne
være konstant hen over tid. Uden for gravesøerne vil sænkningerne vokse med tiden, da sænkningen
skal forplante sig ud gennem grundvandsmagasinet. Beregningen af den potentielle
grundvandssænknings udbredelse i grundvandsmagasinet er foretaget efter 5 års råstofindvinding.
Den største sænkning i gravesøerne er beregnet til 26 cm. I en afstand af 1 km fra gravesøen er
sænkningen beregnet til under 5 cm (se Figur 7-5). Forudsætningerne for beregningen i Figur 7-5 er
konservativt fastsatte, så den forventede sænkning må forventes at være mindre til væsentligt
mindre.
Den beregnede grundvandssænkning er mindre end de naturlige årstids-variationer i
grundvandsspejlet, som er vurderet op til 1 meter. Udvidelsen af råstofgraven i de forskellige faser
vil ikke ændre på grundvandssænkningens udbredelse, da råstofindvindingen vil fortsætte med
samme årlige indvinding i en begrænset årrække. Men grundvandssænkningen vil ske i en længere
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årrække. Erfaringer fra gravesøer, hvor man har moniteret vandstanden i både gravesøen og i søer
og boringer i nærheden, viser, at de reelle sænkninger af grundvandsspejlet er minimale (9) (10).
7.3.2 Risiko for sætningsskader på nærtliggende bygninger
Ændringerne i grundvandsspejlet, som følge af gravning under vandspejlet, er meget mindre end
den årlige variation. Det vurderes derfor, at råstofindvinding under grundvandsspejlet ikke vil give
anledning til sætningsskader, hvilket ligeledes er i overensstemmelser med erfaringerne fra andre
råstofgrave, hvor der indvindes under grundvandsspejlet. Hvis en borger mener, at der er sket skade
på deres ejendom som følge af Nymølle Stenindustriers aktivitet, så er det en sag mellem de
respektive forsikringsselskaber.

Påvirkning af grundvandsspejl i magasin
30

Sænkning (cm)

25
20
15
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5
0
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1000

Afstand fra Gravesø (m)
Figur 7-5: Påvirkning af grundvandsspejlet i magasinet, som funktion af afstanden fra gravesøen. Der er anvendt en Kh værdi på
1x10-3 m/s, en porøsitet θ på 0,25 samt en mættet magasintykkelse på 3 meter, indvindingsmængde på 100.000 m3/år i 5 år. Den
maksimale sænkning i grusgravssøen er 26 cm.

7.3.3 Påvirkning af vandforsyninger
Ifølge JUPITER databasen, findes der indenfor en afstand af 300 til 500 meter fra den fremtidige
gravefront, 3 ikke-almene (private) vandforsyningsanlæg, med anlægs-ident 183526, 183974 og
103332. Der findes ikke anlæg til almen vandforsyning indenfor nærområdet til grusgraven.
Detaljer for de registrerede anlæg er anført i Tabel 4.
AnlægsID

Boringer

Indtag

183526

DGU217.539

Kalk

Afstand til
gravefront (m)
350

183974
103332

DGU217.217
DGU217.199

Kalk
Kalk

50
0

Formål
Privat (status
ukendt)
Privat (inaktiv)
Privat (status
ukendt)

Tabel 4: Ikke almene (private) indvindinger i nærområdet til den fremtidige grusgrav. Status ukendt angiver, at JUPITER ikke har
sikre oplysninger om anlægget er i drift.

Vandforsyningen med anlægs ident 103332 forventes sløjfet i forbindelse med udførelsen af
indvindingen.
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De 2 andre forsyninger med anlægs ident 183974 og 183526, ligger i en afstand af 50- henholdsvis
350 meter fra den fremtidige gravefront ved fuld udnyttelse. Eventuel indvinding her, forventes fra
grundvandsmagasinet i kalken, der ligger velbeskyttet under ca. 10 meter ler, med spændt
grundvandsspejl. Den teoretiske sænkning fra gravningen vil ske i grundvandsmagasinet over
lerlaget, og være beskeden i denne afstand, af størrelsesorden 15-25 cm. Den begrænsede sænkning
i et grundvandsmagasin over lerlaget over kalken, vil ikke påvirke eventuel
vandforsyning/markvanding fra kalken.
Alle registrerede boringer indenfor en afstand af 0-500 m fra gravefronten er sammenfattet i Tabel
5.
Boring

Indtag

DGU217.199
DGU217.93
DGU217.95
DGU217.646
DGU217.217

Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk

DGU217.540
DGU217.539
DGU217.94
DGU217.538
DGU217.224

Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk

Afstand til
Vandspejlsforhold
gravefront(m)
0
Spændt
400
? (ukendte lag)
400
? (ukendte lag)
450
Spændt
50
Spændt
450
380
220
360
420

Påvirkning
fra gravning
Sløjfes
Nej
Nej
Nej
Nej

Spændt
Spændt
? (ukendte lag)
Spændt
Spændt

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Anvendelse
Sløjfes
Ukendt
Ukendt
Pejleboring
Privat
forsyning
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Vandforsyning
Ukendt

Tabel 5:Oversigt, påvirkning af vandforsyning indenfor 0-500 m fra den fremtidige gravefront.

Alle registrerede boringer i øvrigt i nærområdet er ført til kalken (det primære magasin), der
generelt er velbeskyttet, dækket af op til 12-15 meter ler.
Det primære magasin er herudover spændt, og dermed også hydraulisk beskyttet mod påvirkning fra
gravningen. Der vil derfor ikke ske påvirkninger af øvrige vandforsyninger/markvandingsanlæg,
som følge af gravningen
I grusgraven, og når området er efterbehandlet, vil der være et vandspejl i form af søer med
hydraulisk kontakt til grundvandsmagasinet i området. Erfaringer viser (11), at bakterier ikke
bevæger sig ud over et par meter væk fra søer. Normalt anvendes en sikkerhedszone på 75 meter til
ikke almene drikkevandsanlæg og 150 meter til almene anlæg.
Afstanden til begge typer af anlæg betyder, at der ikke vil være risiko for spredning af forurening
fra sygdomsfremkaldende bakterier, fra f.eks. fugle i søerne.
Oppumpningen i grusgraven vurderes således heller ikke at påvirke grundvandskvaliteten generelt i
OSD området, og for de ovenfor nævnte indvindinger.
7.3.4 Påvirkning af naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer
Der vil ikke være risiko for forsuring og mobilisering af okker som følge af råstofindvindingen. Der
er ikke oplysninger på Miljøportalen om områdets okker potentiale, men der er ikke tale om et
typisk lavbundsområde. Oplysninger fra GEUS’ database er generelt sparsomme, men vandanalyser
fra omkringliggende boringer indikerer ikke problemer med jernindhold.
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Da den fremtidige grusgrav ikke ligger kystnært, og ikke i nærheden af saltstrukturer i
undergrunden, er der ikke risiko for saltvandsoptrængning, som en følge af råstofindvindingen.
Nitratsårbarheden ændres ikke som følge af råstofindvinding. I teorien vil risikoen for nedsivning af
pesticider øges, når muldlaget fjernes. Efterbehandling til naturområder/rekreative formål vil
imidlertid bevirke, at der i fremtiden ikke vil blive anvendt sprøjtemidler eller gødning indenfor
graveområdets areal.
Pesticider anvendt på naboarealer vil nedsive der, og ikke medføre afstrømning af pesticidforurenet
overfladevand til grusgravens område.
I forbindelse med driften, vil brændstofpåfyldning ske på befæstede arealer, og opbevaring af
brændstof vil ske i godkendte tanke.
Generatorer vil blive forbundet via fast ledning til godkendt tank, og vil have vakuum tilslutning,
således at løbende påfyldning ikke er nødvendig,
Anvendelse af maskiner til udvindingen af råstoffer, og risikoen herved, kan sammenlignes med
almindelige anlægsarbejder eller landbrugsdrift. Risikoen for uheld som følge af den daglige drift
vurderes som ikke væsentlig.
Det vurderes, at de små sænkninger fra gravningen under grundvandsspejlet, ikke vil give anledning
til forureningsspredning fra områdets forureningskortlagte lokaliteter, som i øvrigt befinder sig
langt væk fra det fremtidige graveområde.
Sammenfattende vurderes det, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger af
grundvandskvalitet og overfladevand, som følge af råstofindvindingen i grusgraven.
7.3.5 Påvirkning af overfladevand
En grundvandsindvinding vil potentielt kunne påvirke områdets overfladevand, da gravning under
grundvandsspejlet i princippet sidestilles med en oppumpning af grundvandvand, som eventuelt
kunne strømme til en sø, mose eller et vandløb.
Omkring 1,2 km vest for den vestlige afgrænsning af det ansøgte graveområde, findes Bagholt
Mose, der er et registreret natura 2000 område. Området er en tidligere højmose, hvor der er gravet
tørv. Registreringsgrundlaget for Natura 2000 området omfatter dog naturtyper (f.eks. Hængesæk),
som er følsomme overfor variation i grundvandsspejlet.
Med baggrund i de foretagne teoretiske beregninger af påvirkningen fra gravningen under
grundvandsspejlet, er de beregnede sænkning i denne afstand meget mindre end den naturlige årlige
svingning i grundvandsspejlet, og den reelle sænkning vil næppe være registrerbar. Området ved
Bagholt mose er i forvejen drænet, og det vurderes derfor, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning
af Natura 2000 området, som følge af gravningen under grundvandsspejlet.
Indenfor det ansøgte område ses dog en række naturområder, som i sagens natur vil blive påvirket
af udnyttelsen, fordi de ligger indenfor graveområdet. Håndteringen af disse er behandlet særskilt i
kapitel 8.
Vandhuller og registreret natur i området syd-sydøst for det ansøgte område, ved Stubbjerg,
vurderes ikke til at blive påvirket af gravning under grundvandsspejlet, da der formentlig ikke er
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hydraulisk kontakt mellem det ansøgte område, og eventuelle øvre grundvandsmagasiner her,
vurderet ud fra opbygningen af jordlagene (bakker presset op under istiden), samt forskel på ca. 4
meter mellem det frie vandspejl og grundvandsspejlet indenfor det ansøgte område.
Den registrerede naturtype i området umiddelbart syd for Ulstrup og tæt på den påtænkte
råstofindvinding, er af typen overdrev, der ikke er følsom overfor den påtænkte aktivitet. Øvrige
vådområder, vurderes ikke til at blive påvirket, grundet manglende hydraulisk kontakt til
graveområdet. Der er formentlig tale om arealer, der tidligere har været udnyttet til råstofgravning.
Udover den teoretiske beregning, har bl.a. Region Hovedstaden gennemført undersøgelser af, i hvor
høj grad grundvandsspejlet faktisk påvirkes ved gravning under grundvandsspejlet (9) (10).
Konklusionen fra dette arbejde er, at sænkningen i grundvandsspejlet fra gravningen kun er ganske
få cm, og effekten på grundvandsmagasinet fra gravningen, kun kan ses indenfor ganske kort
afstand (200 m) fra gravesøen.
Der er foretaget en besigtigelse af den nærmest liggende strækning af Vedskølle Å i oktober måned
2018. Besigtigelsen viste, at Vedskølle Å på denne strækning ikke er vandførende. I forhold til en
eventuel fremtidig påvirkning af vandmiljøet i Vedskølle Å, så tørlægges strækningen allerede
periodevis. Hertil kommer, at den beregnede effekt på grundvandsspejlet fra råstofindvindingen er
mindre end den årlige variation.
Det vurderes derfor, at gravningen under grundvandsspejlet ikke vil bidrage yderligere til denne
påvirkning
Dette forhold, sammenholdt med den manglende hydrauliske forbindelse betyder, at der ikke
vurderes at ske nogen væsentlig påvirkning af Vedskølle Å og øvrige § 3 områder.
Såfremt fase 4 gennemføres (råstofindvinding på det supplerende areal), vil den beregnede
påvirkning af grundvandsspejlet ikke ændres i forhold til fase 1-3, og dermed heller ikke
konsekvenserne for den omgivende natur, og de berørte vådområder og vandløb. Det vurderes, at
etablerede sø-flader i forbindelse med fase 1 til 3 endvidere vil dæmpe sænkningseffekten fra fase
4, hvilket vil betyde endnu mindre påvirkning.
Ved endt gravning vil efterbehandlingen betyde, at det nuværende landbrugsområde bliver
omdannet til et naturområde med vandhuller. Der vil ikke ske nogen væsentlig ændring i
grundvandsbeskyttelsen, fordi graveområdet efter retableringen nedbringer pesticidbelastningen, og
der kun fjernes materialer fra den oxiderede zone, primært sand.
7.3.6 Påvirkning af den omkringliggende landbrugsdrift.
Den beregnede sænkning i grundvandsspejlet er mindre end den årlige variation, og der vil derfor
ikke ske nogen væsentlig påvirkning af den omkringliggende landbrugsdrift, som følge af gravning
under grundvandsspejlet, og der er i øvrigt ikke erfaring for negative påvirkninger af
landbrugsbedrifter.
7.3.7 Vurdering af kumulative forhold
Indvindingen af grundvand i området sker fra kalken, som er beskyttet af 10-15 meter ler og det
vurderes, at denne ikke vil blive påvirket af gravning under grundvandsspejlet i de kvartære lag
ovenover lerlaget. Det vurderes, at eventuelle andre kumulative effekter fra øvrige oppumpninger i
området stadig vil ligge under den naturlige, årstidsbetingende variation i grundvandsspejlet.
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Sænkningen fra gravningen under grundvandsspejlet vil reelt være forsvindende lille i en afstand af
få hundrede meter fra gravefronten.
Der vil derfor ikke være afledte kumulative påvirkninger.
7.4 Afværgeforanstaltninger
Vurdering af råstofgravningens indvirkning på grundvand og overfladevand har vist, at der ikke er
behov for afværgeforanstaltninger.

8

NATUR

I dette kapitel beskrives plante- og dyrelivet i råstofgraven og på omkringliggende arealer.
Påvirkningen på plante- og dyreliv, samt beskyttede naturtyper og arter som følge af udvidelsen af
råstofgraven beskrives og vurderes.
8.1 Metode
Kortlægning af naturværdierne er baseret på datasøgning efter nye og ældre data fra Faxe
Kommune, relevante databaser, som Danmarks Miljøportal (7) og Naturdata (12), DOF-Basen (13)
og hjemmesiden www.fugleognatur.dk (14).
Der har imidlertid været meget lidt ældre data fra området. Det primære datagrundlag baseres derfor
på en særskilt feltmæssig kortlægning af områdets naturtyper og paddefauna, samt en samtidig
kortlægning af ynglende fugle (15).
Kortlægningen er foretaget d. 6. juni og 6. oktober 2018. Indenfor interesseområdet er der foretaget
en gennemgang af i alt 11 lokaliteter, heraf 3 diger, som alle er identificeret som arealer med muligt
naturindhold. For hvert område blev standardoplysninger og artslister udfyldt i henhold til
Naturstyrelsens feltskemaer til naturtyper og områdets naturtilstand blev vurderet (16), (17), (18) og
(19).
Der er endvidere foretaget besigtigelse af 2 lokaliteter umiddelbart op til graveområdet, hvor der er
vurderet en teoretisk mulighed for, at gravearbejder under grundvandsspejl kunne få afledt effekt.
Det drejer sig om et område omkring en tidligere råstofgrav ved Stubbjerg (område 9 jf. Figur 8-1)
samt den øverste del af Vedskølle Å beliggende nærmest Stubbjerg.
Da projektet ikke omfatter aktiviteter, som medfører øget mortalitet for en evt. flagermusbestand,
ikke medfører nedrivning af beboelse eller rydning af skovbevoksninger eller klynger af større
træer, er der ikke gennemført egentlige flagermusundersøgelser. Der er dog ved besigtigelserne
foretaget en vurdering af områdets egnethed som fouragerings-, raste- og ynglested for flagermus.
Kendte forekomster af flagermus i området er hentet fra Forvaltningsplan for flagermus (20).
8.2 Eksisterende forhold
8.2.1 Nationale beskyttelsesinteresser
Beskyttede naturtyper
Lov om naturbeskyttelse (21) definerer i lovens § 3 en række naturtyper, som er beskyttet mod
tilstandsændringer – de såkaldte § 3-områder. Der er udpeget 5 lokaliteter (lok. 1, 3, 4, 5 og 8) som
vandhuller i forbindelse med § 3-beskyttelsen inden for det ansøgte graveområde.
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Der ligger endvidere en række § 3-områder udenfor området, heraf de nærmeste umiddelbart sydøst
for graveområdet ved Stubbjerg v. Ulstrupvej. De nærmeste arealer omfatter et gammelt
råstofområde (lokalitet 9A-C), der i dag henligger som overdrev og krat, og med en enkelt sø. På
lidt større afstand løber endvidere Vedskølle Å, som på delstrækning er udpeget som § 3-vandløb.
Beskyttelseslinjer
Lov om naturbeskyttelse fastlægger en række beskyttelseszoner omkring søer og vandløb på 150 m.
For fortidsminder f.eks. gravhøje er beskyttelseszonen på 100 m. Det ansøgte område omfatter ikke
sådanne beskyttelseslinjer.

Figur 8-1:Beskyttede diger, § 3-arealer og vandløb, natura 2000-områder.

8.2.2 Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000-områder
Der ligger ingen internationale naturbeskyttelsesområder inden for det ansøgte areal. Nærmeste
Natura 2000-områder er N156 Bagholt Mose, der ligger ca. 1,2 km. vest for det ansøgte areal.
Udpegningsgrundlaget omfatter følgende naturtyper:
Kransnålalge-sø (3140), Hængesæk (7140), Brunvandet sø (3160), Skovbevokset tørvemose (91D0)
og Elle- og Askeskov (91E0) (22).
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Endvidere er orkideen Mygblomst en del af udpegningsgrundlaget. Da alle naturtyper samt
Mygblomst i større eller mindre grad er betinget af de gældende niveauer af grundvandet (Søgaard
et al. 2005b), er der foretaget en vurdering af råstofindvindingens evt. indvirkninger på
grundvandsspejlet (Kapitel 7).
Bilag IV-arter
Ifølge Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV (23) er der i området omkring Tureby og det
planlagte graveområde potentielt raste- og ynglesteder for en række arter omfattet af direktivets
Bilag IV.
Flagermus
Der er ikke foretaget specifikke feltundersøgelser med henblik på registrering af flagermus i
nærværende projekt, men data om mulige forekomster er baseret på Forvaltningsplanen for
flagermus (20). Jf. denne er der konstateret forekomster af følgende flagermusarter i området
omkring Tureby: Vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus.
De større arter (brunflagermus, troldflagermus og sydflagermus), søger føde i det åbne land og ret
frit. Disse arter vil kunne benytte området, men da selve graveområdet generelt er meget træfattigt
vil der næppe være tale om betydende bestande af disse. Blandt de små arter må der formodes at
dværgflagermus, der søger føde i lysninger, haver og langs levende hegn og bygninger, der vil
kunne forekomme i området og søge føde langs småklynger af træer og det lange læhegn, som
krydser ned gennem området i nord-syd retning. Der vurderes ikke at være egnede ynglelokaliteter
eller sovepladser for nogen af arterne, da der generelt mangler gode hule træer og bygninger.
Padder (bilag IV og fredede arter)
Der er registreret enkelte voksne individer af Spidssnudet og Grøn Frø på lokalitet 8. Der er ikke
registreret larver af nogen af arterne men det må vurderes overvejende sandsynligt at lokaliteten er
yngleplads for arterne.

Figur 8-2: Lokalitet 8 set fra vest hvor der anes dunhammerzonen mellem selve vandfladen og den træ/buskbevoksede rand af søen
(tv.) Billedet til højre viser kigget ind over vandfladerne på østsiden af lokaliteten hvor en række store ask, sølv- og femhannet pil
dominerer.
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De primære fourageringsområder for de registrerede padder formodes at være tilknyttet skov og
engområderne umiddelbart syd og sydøst for lokalitet 8. Begge beliggende udenfor ansøgte
indvindingsområde.
Markfirben
Der er ikke kendskab til, at markfirben forekommer i området. Markfirben bruger solvendte
skråninger med veldrænede, løse jordtyper og sparsom bevoksning som yngleområder.
Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm (bar), løs veldrænet jord af
gruset eller sandet karakter. Rasteområderne skal ligeledes være veldrænede og solvendte
skråninger, gerne med urtevegetation og buske til fødesøgning og bare solbeskinnede pletter, hvor
de kan varme kroppen op. På baggrund af gennemgangen af litteratur (24) og projektområdet
vurderes det, at der ikke er egnede yngle- og rasteområder for markfirben.
8.2.3 Fugle
Ynglefugle
Der er i forbindelse med kortlægningen af naturtyperne og padderne i sommeren 2018 lavet en
samtidig registrering af områdets ynglefugle (15). I de åbne dyrkede arealer er registreret 4-5
syngende sanglærker samt en familie med agerhøns. Den overvejende del af ynglefuglene knytter
sig dog til læhegnet og småbiotoperne, som er kortlagt. Det drejer sig primært om almindelige og
udbredte arter som ringdue (7-9 par), bogfinke (6 par), gulspurv (3 par), munk (1 par), gærdesanger
(2 par), solsort (3 par), tornsanger (1 par), blishøne (1 par). Forekomster af fasan antages at være
udsatte fugle.
Rastefugle
Flere smågrupper af skovspurv blev ligeledes noteret på et par af lokaliteterne, disse formodes at
komme fra nærliggende ejendomme men opsøger foderpladserne i småbevoksningerne.
Misteldrossel, stor flagspætte og stilits og landsvale blev ligeledes konstateret, men vurderes ikke
ynglende indenfor området. I efteråret noteredes en del småfugle i området (sanglærke, engpiber,
ringdue, gulspurv, rørspurv, jernspurv og rødhals). De mange bær-bærende træer/buske i læhegnene
rummede i oktober en del rastende sang- og vindrosler samt solsorte.
I afgræsningsnotatet anføres det, at der også er set Trane, Rød Glente og Havørn i området. Det
vurderes, at der, med baggrund i feltundersøgelserne, ikke er tale om yngleforekomster af nogen af
disse indenfor projektområdet.
Områdets funktion som rasteplads for fugle udenfor yngleperioden kendes i øvrigt ikke.
8.2.4 Øvrige naturforhold
Der er ingen eksisterende naturværdi på de ansøgte arealer ud over de allerede fremlagte. Det er på
den baggrund vurderet, at råstofindvindingen ikke vil medføre tab af væsentlig naturværdi. Med
efterbehandlingen af området vurderes det, tværtimod at området, med den foreliggende
efterbehandlingsplan, kan få en betydeligt forøget naturværdi.
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8.3 Konsekvenser
8.3.1 Natura 2000 – Bagholt Mose
Bagholt Mose rummer en række våde naturtyper med overvægt af typen mose, herunder blandt
andet arealer af Hængesæk karakter, som de eneste lysåbne arealer. Den beskrevne vegetation viser
også at de lysåbne områder er betinget af vand med indhold af kalk. Alle de øvrige arealer i mosen
er mere eller mindre skovbevoksede.
Afstanden til Natura 2000-områder er ved nærmeste situation ca. 1,2 km. Hydrogeologiske
vurderinger (Kapitel 7) viser, at ved det ansøgte indvindingsniveau i værste tilfælde vil kunne blive
tale om en sænkning af grundvandsspejlet på 1-3 centimeter. Denne teoretiske sænkning skal ses i
lyset af ”naturlige” variationer i hydrologien i Natura 2000-området som følge af varierende nedbør,
omgivende skovområders dræningseffekt, dræninger i omgivende landbrugsarealer mv.
Det er vurderingen, at den teoretiske sænkning af grundvandsspejlet i graveperioden ikke vil
medføre nogen betydende ændringer i vandspejlsniveauet i Natura 2000-området.
I forhold til det nedre grundvandsmagasin hvor Bagholt Mose muligvis modtager noget af sit
kalkrige vand er næppe sandsynligt at gravninger på 1-2 kilometers afstand vil have nogen
betydning, set i lyset af at der ikke vil blive gravet gennem det lerlag der afgrænser laget mod det
øvre magasin.
Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at udarbejde en særskilt Natura 2000-vurdering.
8.3.2 Beskyttet Natur (§ 3)
En række § 3-udpegede søer og vandhuller (lok. 1, 3, 4, 5 og 8) (se Figur 8-1) på matr.nr. 2a, 3a, 6a
og 2u vil i udgangspunktet søges udgravet. Naturværdierne på lokalitet 1, 3, 4 og 5 vurderes lave og
der vil gennem etablering af erstatnings-vandhuller og natur kunne ske et samlet løft i områdets
naturkvaliteter. Lokalitet 8, som rummer en bestand af bilag IV-arten Spidssnudet Frø har højere
naturværdier. Bortgravning af lokaliteten er derfor i udgangspunktet mere ansvarskrævende end for
de øvrige lokaliteter. Da lokaliteten er under kraftig tilgroning og relativt kraftigt næringsstof
belastet, vurderes det dog muligt at erstatte med nye vandhuller. Det må dog være et vilkår at
erstatningen sker inden den nuværende lokalitet afvikles og der er dokumenteret etablering af
ynglende Spidssnudet Frø inden afvikling af den eksisterende lokalitet.
Sydøst for det ansøgte graveområde ligger omkring Stubbjerg og ved Vedskølle Å en række
beskyttede naturtyper relativt tæt på graveområdet. Da en stor del af indvindingen forventes at
skulle foretages med gravning under grundvandsspejl, er der mulighed for, at der i intensive
graveperioder etableres en sænkningstragt omkring gravesøen. Dette medfører
vandspejlssænkninger også udenfor graveområdet, se Kapitel 7.
Der er foretaget beregninger af sænknings-tragtens udbredelse med baggrund i de anførte
indvindingsplaner (se kapitel 7). Arealmæssigt er størstedelen overdrevsområder, der er beliggende
på gamle graveområder (lokalitet 9A og 9B jf. figur 8). Disse er ikke betinget af højt vandspejl og
vil ikke være påvirket af indvindingen på naboarealerne. Søen (lok. 9C) er relativt dyb og med stejle
brinker. Når indvindingen er tættest på er den ca. 145 meter fra søen. I udgangspunktet viser
beregninger en sænkning på op til 15 cm i en worst-case situation hvor gravearbejderne kommer
nærmest området. Geologiske vurderinger peger dog på at der ikke er hydrologisk forbindelse med
sandforekomsterne i graveområdet og arealerne ned mod Vedskølle Å. Grundet primært den
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manglende hydrauliske forbindelse og den forventede lave sænkning fra gravningen, vurderes der
ikke til at ske nogen væsentlig påvirkning af søen ved Stubbjerg (9C) og Vedskølle Å (Kapitel 7).
Det vurderes, at den manglende hydrauliske forbindelse, i kombination med påvirkningens
tidsbegrænsede karakter og den kompenserende effekt af nye vandhuller indenfor graveområdet,
medfører at påvirkningen ikke giver væsentlige eller varige negative effekter på tilstanden af § 3området og eventuelle forekomster af strengt beskyttede arter.
De lysåbne naturtyper, som overdrev og enge, er i tilbagegang i det danske landskab, og det samme
gælder klare og næringsfattige søer. Rigtig efterbehandling af råstofgrave øger muligheden for, at
netop disse naturtyper kan indfinde sig her. Da råstofgraven efterbehandles til natur og uden større
tilplantning med træer, vil den botaniske sammensætning potentielt ændres til enge,
overdrevslignende naturtyper og næringsfattige søer. Projektet vurderes derfor at få en betydeligt
samlet positiv påvirkning i forhold til naturværdierne i området.
8.3.3 Søer og åer
Der berøres ikke nogen sø- eller å-beskyttelseslinjer.
Der vurderes ingen konflikter i forhold til gældende vandområdeplan (25).
8.3.4 Bilag IV arter
Flagermus
Der er kun ganske få større træer i det ansøgte område, der i store træk fremstår som åbent landskab
med få lavt voksende hegn, og enkelte grupper af træer enten i forbindelse med vandhuller eller i
små vildtbeplantninger. Der er ved 4 af lokaliteterne registreret én til få gamle og delvist nedbrudte
piletræer med mindre hulheder, som i teorien kan rumme rastende flagermus. Der blev dog ikke
konstateret ekskrementer eller andet som kunne indikere flagermus. Særligt på lokalitet 1 og 8
findes et par nedbrudte træer, som enten må fældes i vintermånederne november-februar, hvor der
ikke er flagermus, eller checkes forud for fældning for sikre, at der ikke findes flagermus i disse
lokaliteter.
Sammenfattende vurderes det ansøgte areal ikke, at rumme egnede ynglelokaliteter og ingen/enkelte
rastepladser for flagermus.
Påvirkningen på flagermus vurderes at være ubetydelig. Det må forventes, at der kan ske en mindre
forskydning i forekomsterne af forskellige arter, når de åbne agerområder over tid erstattes af søer
og næringsfattig natur. Overordnet vurderes det dog, at projektet grundet øget fødegrundlag over
tid, vil bidrage positivt til bestandene af en række arter af flagermus.
Støj og forstyrrelser som følge af graveaktiviteterne vurderes ikke at medføre påvirkninger af
flagermus, der måtte flyve i området, idet graveaktiviteterne i den tid af året, hvor flagermusene er
aktive, foregår i dagtimerne hvor der lyst, mens flagermus er aktive om aftenen og natten.
Det vurderes derfor, at råstofindvindingen ikke vil medføre påvirkninger af den økologiske
funktionalitet af yngle- og rastesteder for flagermus i området.
De nye søer, der opstår som følge af graveaktiviteterne, kan på sigt udgøre gode fourageringshabitater for en del flagermusarter i området, hvilket kan gavne eksisterende bestande i området.
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Padder
Der er registreret paddearterne Grøn Frø og Spidssnudet Frø på én lokalitet i området og det
vurderes, at de øvrige vandhuller i området har et meget ringe potentiale som ynglelokaliteter for
padder. Da en stor del af indvindingen vil blive foretaget under grundvandsspejl vil det
færdiggravede område omfatte en langs række nye søer og vandhuller med omgivende arealer uden
landbrugsmæssig drift.
Nye søer, der opstår som følge af graveaktiviteterne, kan udgøre gode leve- og yngleområder for
Strandtudser og en række andre padder, hvilket på sigt kan gavne områdets samlede population af, i
hvert fald den bilag IV beskyttede art Spidssnudet Frø. Der er endvidere erfaring for at råstofgrave
med graveaktiviteter ofte rummer bestande af den sjældne Strandtudse. Arten findes i flere
råstofområder bl.a. ved Sorø. Hvorvidt der vil kunne foregå indvandring er noget usikkert, men i
teorien muligt.
Der er lagt stor vægt på, at der i det samlede område for ansøgte grusgrave etableres op til 5 nye
små og større lavvandede søer. Det må endvidere formodes, at der også fortsat ved
råstofindvindingen, nemt opstår midlertidige fladvandede vandhuller, som flere paddearter og
herunder især Strandtudse kan få gavn af.
Der er meget begrænset mængde af overjord på gravearealerne. Selvom en overvejende del vil stå
tilbage som sø, vil forventeligt store dele af de tilbageværende tørre dele af graveområdet efterlades
uden tilbagelægning af overjord. Der vil derfor kunne stå arealer tilbage med næringsfattig jordbund
samt ditto skrænter, hvor en lang række insekter vil kunne finde egnede ynglepladser og danne
fødegrundlag for voksne padder, og hvor især skrænterne kan fungere som overvintringsplads for
bl.a. Strandtudser. Det vurderes, at projektet med de i efterbehandlingsplanen fremlagte tiltag, vil
medføre en samlet forbedring af yngle-, raste- og overvintringsområderne for padder og krybdyr i
graveområdet.
Markfirben
Markfirben er ikke konstateret under feltarbejdet og der er ikke vurderet tilstrækkeligt egnede
arealer indenfor graveområdet med den nuværende anvendelse. Overdrevsarealerne på det
nærliggende lokalitet 9B kan være egnet, men der er ikke kendt eller registeret forekomst af
Markfirben på arealerne. Markfirben er ikke anført som forekommende i kvadratet eller
nærliggende kvadrater. Det vurderes, at de færdiggravede områder potentielt er egnede yngle- og
rasteområder for markfirben. De forstyrrede skrænter og andre arealer med sparsom vegetation på
næringsfattig bund giver god mulighed for, at markfirbenene kan finde egnede leve- og
gemmesteder. Hvorvidt arten lokalt har et spredningspotentiale, som kan medvirke til at den
indfinder sig i området, er usikkert. Nymølle Stenindustrier A/S vil derfor etablere stenbunker på
nordsiden af nogle af søerne, for at øge spredningspotentialet for markfirben, insekter og
salamander.
Det vurderes, at råstofindvindingen med tilhørende færdsel i området ikke vil påvirke den
økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for eventuelle forekomster af markfirben i
området, og at forholdene for arten vil forbedres ved efterbehandling af råstofgraven.
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8.3.5 Fugle
Råstofindvindingen i området ved Tureby vil medføre, at et eksisterende lysåbent
landbrugslandskab med enkelt læhegn og småbiotoper konverteres til et sø-landskab med
mellemliggende tørre og overvejende næringsfattige naturtyper uden landbrugsmæssig drift.
Ynglefugle: Denne landskabskonvertering vil bevirke, at yngleforekomster af eksempelvis
sanglærke og en række andre arter tilknyttet kulturlandskaberne vil gå tilbage. Til gengæld vil
ekstensiveringen af driften på de tilbageværende tørre områder, kombineret med etableringen af en
række lavvandede og dybere søer, bidrage til etableringen af et landskab, med en langt højere
diversitet i fuglelivet end det bestående. Grundet forekomstens mægtighed som ofte kun er få meter
under grundvandsspejl, vil dele af søerne blive relativt lavvandede. Det betyder at med vanddybder
under 3 meter vil der være mulighed for at undervandsvegetation (vandaksarter og i tilfælde af
meget kalk i vandet også kransnålalger) kan etablere sig på store arealer. Vanddybderne og
omfanget af vegetationsdækket bund og bredder vil være meget afgørende for hvilke og hvor mange
arter som området vil tiltrække. Men over tid forventes området at bidrage til øgede bestande af
ynglende arter af svaner, lappedykkere, grågås og afhængigt af hvilken fauna, som over tiden
udvikles i søerne, vil arter som troldand og gråand også være sandsynlige ynglefugle. Under
graveperioden vil der formentligt i forbindelse med graveskrænter kunne etableres bestande af
Digesvale med stor sandsynlighed også indfinde sig som ynglefugl. Ved i efterbehandlingsplanen at
sikre, at der kommer til at stå ubehandlede skrænter tilbage, vil også mere stationære bestande af
digesvaler kunne fastholdes i området, selv efter området er færdiggravet. Det vil heller ikke være
usandsynligt, at arter som isfugl og evt. biæder kan tiltrækkes til området.
Med store strækninger af søbredder med sandbund med sparsom plantevækst vil både strandskade
og lille præstekrave nok være at finde blandt områdets ynglefugle under graveperioden. Begge arter
vil dog nok forsvinde igen når området er færdiggravet og de åbne sandflader vokser til.
Rastefugle: Et stadig stigende antal søer bidrager som raste- og overnatningsplads for endnu større
bestande af gæs, gulnæbbede svaner, ferskvandsænder og måger. I afgrænsningsnotatet beskrives
det, at der set Havørn, Trane og Rød Glente i området. Der kan være tale om fugle fra nærtliggende
yngleforekomster, eller skandinaviske fugle, der er på træk fra ynglepladserne i Sverige. Det
færdiggravede område vil formentlig øge fødetilgængeligheden for disse fugle, idet der kan
forventes større forekomst af padder, fisk og vandfugle, som følge af efterbehandlingen.
Der vil naturligvis ske et skifte fra dyrkede marker til et sølandskab. Afhængigt af
bestandsudviklingen i fiskebestandene og insektfaunen må området også forventes at få tiltagende
attraktionsværdi for arter af hejrer og fiskeørn.
Trods forventet tilbagegang i bestandene for et fåtal fuglearter tilknyttet kulturlandskabet, vurderes
projektet samlet set at bidrage positivt til udvikling af områdets fuglefauna, med flere fugle i både
antal og arter, herunder en række arter, som i dag er fåtallige i Danmark.
Områdernes betydning for fuglelivet vil i særdeleshed for rastefuglene være meget afhængigt af
omfanget af områdets udnyttelse til rekreative aktiviteter (stier, jagt, cykelruter, sejlads mv.). Dette
er i sidste ende en afgørelse for den til den tid gældende, det kan dog bemærkes at der vil blive god
mulighed for at opleve området fra eksisterende offentlige veje som Bjerredevej og især den
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højtliggende Ulstrupvej, hvor der let kunne etableres udkigspunkter, hvorfra området efterfølgende
kan opleves.
8.3.6 Øvrige naturforhold
Der er ikke udlagt en økologisk forbindelse indenfor graveområdet, (26), men der findes dog ca.
750 m nord for Bjerredevej en større økologisk forbindelse. Graveområdets nærhed til
skovområderne mod vest, syd og øst kan være med til at binde disse sammen med den udlagte
økologiske forbindelse. Landskabsomdannelsen kultur til naturlandskab syntes derfor i tråd med
kommunens planstrategi (27) der har ”natur i det åbne landskab” som et af strategiens 10
fokusområder.
8.3.7 Vurdering af kumulative forhold
Der er findes ingen andre ansøgte eller eksisterende råstofgrave i området som sammen med
nærværende projekt kan bidrage til en negativ landskabseffekt på større skala. Der foreligger ikke
andre eksisterende store tekniske landskabsplaner i området, der vurderes at kunne bidrage til en
samlet (positiv eller negativ) påvirkning af området.
Det vurderes således ikke, at projektet på kort eller mellemlang tidshorisont har kumulerede effekter
på områdets naturinteresser.
På lang sigt vil omdannelsen af dyrkede arealer til et sø-landskab, medvirke til at øge
sammenhængen og naturværdierne i et større landskab, der både omfatter den udpegede økologiske
forbindelse nord for Bjerrede, de omkringliggende skovområder og de fremtidige tiltag i planlagte
lavbundsarealer mod syd.

9

LUFT, KLIMA, LYS OG STØV

Dette kapitel omhandler de påvirkninger råstofindvindingen i det ansøgte område kan medføre af
luftforurening, CO2-udslip samt lys og støv.
9.1 Metode
Emissionerne fra drift af maskinerne ved produktionen i råstofgraven er estimeret ud fra forbruget
af diesel. Udslip af CO2 er en direkte konsekvens af energiforbruget, mens SO2-udslip afhænger af
svovlindholdet i den anvendte diesel.
Fordelingen af diesel på de forskellige maskiner er anslået af Nymølle Sten-industrier A/S.
Som emissionskoefficienter for CO, HC, NOx og partikler er anvendt emissionskrav fra (19).
Nymølle Stenindustrier A/S har oplyst alder og godkendelse for de forskellige maskiner i
råstofgraven. Der er ikke gennemført emissionsberegninger for trafikken til og fra råstofgraven, da
kun en mindre del af denne foregår direkte i råstofgraven.
I forbindelse med den fremtidige grusgrav, vil der kun blive anvendt lys i meget begrænset omfang
ud over det, som findes på kørende materiel. Lys vurderes derfor ikke som relevant og er ikke
beskrevet eller vurderet yderligere.
Støvgener skyldes normalt oplevelse af, at synligt støv ophobes på overflader. Der er foretaget en
kvalitativ vurdering af den genevirkning, som naboer til en aktiv råstofgrav kan opleve.
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9.2 Eksisterende forhold
Den fremtidige grusgrav kommer til at ligge i et relativt ekstensivt udnyttet landbrugsområde i det
åbne land. Spredningen og opblandingen er derfor god, og indholdet af CO, HC, NOx og partikler
er desuden begrænset, hvilket betyder at emissionstætheden er lille, og luftkvaliteten i området vil
være tæt på baggrunds-niveauet.
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet, har udviklet et digitalt kort
over luftforureningen i Danmark (28), der giver et billede af den forventelige luftkvalitet, udtrykt
ved NO2 og indhold af partikler.
De beregnede koncentrationer for lokalområdet, omfattende det fremtidige graveområde, er
sammenfattet i Tabel 6 som viser, at luftens indhold af forurenende stoffer på lokaliteten forventes
langt under grænseværdierne.
Parameter i µg/m3
NO2
Partikler < 2,5 µm
Partikler < 10 µm

Beregnede årsmiddelkoncentrationer
2012 i µg/m3
7,7 – 9,2
10,0 – 10,05
12,3 – 12,9

Grænseværdi i µg/m3
40
25
40

Tabel 6:Udtæk fra Danmarks Digitale kort over luftforureningen (28)

Emissionerne fra råstofindvindingen omfatter den lokale forbrænding af drivmidler (primært
250.000 l diesel). De lokale emissioner vil bidrage til den samlede emission, sammen med
emissioner fra trafikken på vejene i området samt andre kilder som f.eks. andre lokale virksomheder
og opvarmning af boliger med oliefyr og brændeovne. Men da området er åbent, og i øvrigt placeret
i åbent land vil der hurtigt ske en spredning og opblanding med ren luft.
Det kørende materiel består af op til 2 gummilæssere, en hydraulisk gravemaskine, samt en
tankvogn til vanding. Tankvognen anvendes kun sporadisk, og indgår derfor ikke i
emissionsopgørelsen. Herudover lejes gravemaskine og dozer til afrømning af overjord. Dozer
anvendes kun, når underlaget ikke kan afrømmes med gummiged, f.eks. hvis underlaget er meget
vådt. Da dozer og ekstra gravemaskine kun anvendes sporadisk efter behov, indgår de ikke i
emissionsopgørelsen.
Mobilt materiel herudover udgøres af det mobile tørsigte anlæg. Der vil ydermere være en
mandskabsvogn, som vil få energiforsyning fra det faste netværk. Emission fra forbruget på det
faste netværk er ikke medtaget i emissionsberegningerne, da der er tale om et meget lille forbrug, og
emissionen foregår på en anden lokalitet.
Årligt forbrug af diesel, samt fordeling på materiel og emission, er angivet i Tabel 7.
Materieltype
Læssemaskiner
Hydraulisk Gravemaskine
Sortéranlæg
Dieselgenerator
Forbrug pr. år, l Diesel

Antal
2
1
1
1

Emissionsnorm
87.500
62.500
62.500
37.500
250.000

Tabel 7;Materiale og emmisionsnorm
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I 0-alternativet, vil der ikke blive indvundet råstoffer på det planlagte areal. I så fald må det
forventes, at den øgede indvinding vil foregå fra de eksisterende råstofgrave i regionen, og
emissionerne vil øges her.
9.3 Konsekvenser
De årlige beregnede emissioner for et forbrug svarende til 250.000 l diesel, er angivet i Tabel 8.
Forbrug/år
Dieseldrevet materiel

CO2 (t)
663

SO2 (t)
4

CO(t)
8,7

HC (kg)
473

NOx (kg)
4982

Partikler (kg)
62

Tabel 8: Beregnet årlig emission fra den fremtidige råstofindvinding.

Alderen på det anvendte materiel varierer, men det meste forventes at være ret nyt. De beregnede
emissioner kan derfor godt være lavere end de anførte. Ved eventuelt udskiftning af materiel, vil
erstatningsmateriellet som regel være nyere, end det der erstattes, og derfor have bedre
emissionsværdier.
Da emissionerne kun forekommer i det åbne land med en hurtig spredning, vil der være en god
opblanding. Emissionerne vurderes derfor ikke til at give en væsentlig påvirkning af den lokale
luftkvalitet i forbindelse med indvindingen af råstoffer i den fremtidige grusgrav.
9.3.1 Støvgener og sundhedsmæssige risici
De mulige støvkilder fra den fremtidige indvinding, vil komme fra driften af grusgraven og dels fra
transporten af materialer til- og fra råstofgraven.
I afgrænsningsnotatet har Regionen defineret, at der skal foretages en overordnet vurdering af den
generelle sundhedsrisiko, samt især hvis der er særligt højt indhold i materialerne af f.eks. silica
eller andre sundhedsskadelige komponenter.
Region Sjælland, Region Midt og Region Nordjylland har fået udarbejdet en rapport (29), der
beskriver forholdene omkring støvgener, herunder de sundhedsmæssige risici.
De materialer der findes i en grusgrav, er materialer der stammer fra nedbrydning og erosion af
bjergarter, som for hovedparten udgøres af kvarts.
I grusgrave er de primære støvkilder nedknusning og sortering af råstofferne, materialestakke, samt
transport. Det væsentligste støvproblem fra grusgrave, overfor mennesker og dyr, er fysiske gener,
f.eks. synligt støv der lægger sig på vasketøj, havemøbler, biler samt vinduesruder.
Det er ikke Nymølle Stenindustriers erfaring, at driften giver anledning til væsentlig påvirkning af
omkringliggende landbrugsdrift.
I forhold til den generelle sundhedsrisiko, er denne også beskrevet i (29). Det fremgår af
sammenfatningen, at de sundhedsskadelige og irriterende gener fra støv fra grusgrave, ikke udgør
noget problem, da der ikke sker en langvarig eksponering.
Støv fra selve arbejdet i grusgraven vurderes derfor ikke til at give væsentlige gener for de
omkringliggende boliger, mennesker og dyr. Den største gene vurderes at komme fra det støv og
mudder, som lastbilerne trækker med ud på det offentlige vejnet, samt fra intern kørsel i grusgraven.
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9.4 Vurdering af kumulative forhold
Emissionerne fra råstofindvindingen vil bidrage til den samlede emission fra trafikken på vejen,
samt fra andre kilder, f.eks. andre lokale virksomheder og private ejendomme. Området er
imidlertid meget åbent, hvilket medfører god spredning og opblanding af udledningerne, og lav
emissionstæthed.
Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af den lokale luftkvalitet.
9.5 Afværgeforanstaltninger
Emissioner fra nye maskiner er generelt lavere end ved ældre, og da der løbende udfases ældre
materiel og indkøbes nyt, kan emissionerne forventes at falde, set over en årrække. Det har størst
betydning for det materiel, som forbruger mest diesel. Herudover sikrer Nymølle en optimal
funktion af de anvendte maskiner, ved hyppige eftersyn. Emissionerne forventes derfor at falde, set
over en årrække.
Afværgeforanstaltning overfor støvgener vil bestå i hyppig vanding af interne grusveje, samt hyppig
vanding og fejning af den befæstede indkørsel og det første stykke af Bjerredevej.

10 JORD OG AFFALD
I dette kapitel beskrives, hvordan jord og affald håndteres i forbindelse med råstofindvindingen.
Herunder beskrives eventuelle forhold, der kan give anledning til risiko for forurening af jord og
grundvand.
10.1 Eksisterende forhold
Forud for indvindingen af råstoffer på det ansøgte arealer, skal mulden og overjorden afrømmes.
Den afrømmede muld lægges på lager med henblik på salg. En meget lille del anvendes til støjvolde
og udlægges efterfølgende på mindre udvalgte arealer i forbindelse med efterbehandlingsplanen.
Efter afsluttet indvinding vil den overvejende del af mulden være solgt. En mindre tilbageværende
del reserveres dog til udlægning på arealer, hvor der ønskes en mere erosionsstabil vegetation.
Den fremtidige råstofgrav vil ikke modtage jord udefra.
Der kan i forbindelse med den daglige drift være forhold, f.eks. transport og tankning, som kan øge
risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med uheld.
10.2 Konsekvenser
Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet kan påvirke vandspejl og strømningsveje meget
lokalt omkring den fremtidige grusgrav, hvilket kan mobilisere eventuelle forureninger i
nærområdet. Der er imidlertid ikke kortlagt V1 og V2 forurenede arealer indenfor 1-2 km fra den
fremtidige grusgrav og gravning under grundvandsspejlet vil derfor ikke give anledning til
mobilisering af miljøfremmede stoffer fra kortlagte arealer.
I forbindelse med drift og kørsel i råstofgraven, opbevaring af brændstof samt tankning kan der
opstå risiko for uheld. Alle tanke i råstofgraven har godkendt tankattest og både tanke og maskiner
inspiceres regelmæssigt for spild, så eventuelle utætheder vil øjeblikkelig afhjælpes og repareres.
Det vurderes, at opbevaring af brændstof og drift af maskiner og kørsel samt andet affald og
spildevand fra kontoret ikke udgør en risiko for en væsentlig påvirkning af jord og grundvand.
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Skulle der mod forventning ske uheld, kontaktes de respektive myndigheder straks.

11 ARKÆOLOGI OG KULTURARV
I dette kapitel beskrives de arkæologiske og kulturhistoriske interesser i og omkring
projektområdet, og projektets påvirkninger på dem vurderes.
11.1 Metode
De kulturhistoriske interesser og værdier i området er gennemgået og beskrevet. Det drejer sig om
kultur-spor fra forskellige perioder fra oldtiden op til nyere tid. Sporene omfatter arkæologiske
fund, fortidsminder og kulturarvsarealer, kirker, beskyttede sten- og jorddiger, kulturmiljøer samt
fredede og bevaringsværdige bygninger.
Kortlægningen er foretaget på baggrund af eksisterende data fra Slots- og Kulturstyrelsens
databaser (30) (31), Danmarks Miljøportal, Faxe Kommunes Kommuneplan 2013 og Historisk
Atlas. Museum Sydøstdanmark har endvidere været hørt i Idéfasen og har foretaget en arkivalsk
kontrol og arkæologisk vurdering af området. Museet har i den forbindelse udarbejdet en udtalelse,
jf. museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014) § 23.
11.2 Eksisterende forhold
På det ansøgte areal er der ikke registreret arkæologiske fund i de tilgængelige databaser. Der er
ingen kirkebyggelinjer (nærmeste kirker ligger mere end 2,5 km væk), og der er ikke udpegede
kulturarvsarealer eller kulturmiljøer i eller i nærheden af området. Der er ingen fredede bygninger
eller bygninger med høj bevaringsværdi i området.
Data fra miljøportalen og Slots- og kulturarvsstyrelsen viser, at der er et forløb af beskyttede diger i
det ansøgte område. Digernes naturmæssige tilstand er nærmere beskrevet i kapitel 8 Natur.
Digerne er besigtiget i oktober 2018, og fremstår som jorddiger, med begrænset naturindhold.
Digerne er omfattet af bestemmelser i museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014) § 29a. Der må
således ikke foretages ændringer i digernes tilstand.
11.3 Konsekvenser
Indenfor det ansøgte område, findes der er ikke registrerede oldtidsfund/fortidsminder.
Museum Sydøstdanmark anfører i sin udtalelse, at områdets forskellige landskabstyper kan være
oplagt til oldtidsbebyggelser samt begravelser fra oldtiden. Desuden kan der i områder omkring
tidligere vandløb være nedlagt depot/offerfund.
På den baggrund vurderer Museum Sydøstdanmark, at der er en betydelig risiko for at påtræffe
skjulte fortidsminder på det ansøgte areal. Museet anbefaler derfor, at der udføres en frivillig
undersøgelse af det ansøgte areal, inden jordarbejderne går i gang.
Såfremt der i forbindelse med den mekaniske bearbejdning af overjorden, når råstofindvindingen
påbegyndes, påtræffes arkæologiske levn, vil arbejdet straks blive standset i overensstemmelse med
museumslovens § 29, og Museum Sydøstdanmark vil blive underrettet.
Under udvindingen af råstoffer, vil der blive taget hensyn til de eksisterende jorddiger, hvor disse
ikke skærer gravefronten. Her vil udvindingen af råstoffer ske under hensyntagen til respektafstand
på 2 meter, som defineret i museumslovens § 29f.
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I forbindelse med udnyttelse af råstofferne, vil det blive nødvendigt at grave gennem det
eksisterende jorddige over en strækning på ca. 180 meter, og der vil naturligvis blive ansøgt om
dispensation hertil.
Der findes ingen nærliggende kulturarvsarealer eller -miljøer, ifølge Faxe Kommunes GIS
oplysninger (32). Der vil således ikke ske påvirkning af disse.

12 FRILUFTSLIV
I dette kapital beskrives den nuværende offentlige adgang til arealerne og de rekreative interesser,
der knytter sig til området og råstofindvindingens påvirkning af offentlighedens adgang og de
rekreative interesser beskrives og vurderes.
12.1 Metode
Der er foretaget en kortlægning og beskrivelse af de rekreative interesser og værdier i området,
herunder offentlighedens adgang til arealerne, samt en vurdering af påvirkningerne, som følge af
råstofindvinding inden for det ansøgte område. Kortlægningen er gennemført ved anvendelse af
oplysninger fra kommuneplanen for området.
Projektområdet er privat ejendom og der er ikke offentlig adgang i dag. Mod nord afgrænses det
ansøgte areal af Bjerredevej og mod syd af Ulstrupvej. Mod øst afgrænses det ansøgte areal af
Ulstrup Bygade, og mod vest af Mosegårdsvej. Området kan opleves herfra i dag, men der syntes
ikke at være store rekreative interesser i området.
12.2 Konsekvenser
Der er meget få friluftsinteresser tilknyttet området som helhed og stort set ingen tilknyttet selve det
ansøgte areal i dag eller i driftsfasen.
Der vil i driftsfasen naturligvis være en klar oplevelse af graveaktiviteter i området, når brugere af
de omkransende veje passerer området, hvilket især vil være tydeligt fra de veje, hvor der er indkig
til arealerne (f.eks. Ulstrupvej). De etablerede støjvolde vil være et tydeligt element i landskabet,
men vil over kort tid blive bevokset, og ændre udseende, så de fremstår som et mere naturligt
landskabselement, selv om de er menneskeskabte.
Den permanente landskabelige forandring, som følger af graveaktiviteterne, vil naturligvis medføre
en markant ændring i oplevelsen af landskabet fra det eksisterende dyrkede landskab til et
varierende natur- og sølandskab. Set i en historisk kontekst vil landskabet komme til at afvige
radikalt fra det nuværende udseende. Men med et tilbageværende sølandskab med et kraftigt
forbedret naturindhold vurderes den rekreative værdi i almindelighed at medføre positive effekter
på områdets rekreative oplevelsesværdier, i det omfang der bliver offentlig adgang.

13 LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD
I dette kapitel beskrives råstofindvindingens påvirkning af de geologiske og landskabelige værdier i
anlægs- og driftsfasen.
13.1 Metode
De geologiske og landskabelige interesser er beskrevet og vurderet med baggrund i oplysninger fra
Miljøportalen (7), Kommuneplan 2013 (33), samt Statens kortlægning af området (34).
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13.2 Eksisterende forhold
Det ansøgte areal er placeret på sydsiden af en lille smeltevandsflade hvor jordarten er beskrevet
som senglacialt ferskvandssand og moræneler. Smeltevandsfladen har en begrænset udstrækning
nord for det konkrete areal. Flankerne på smeltevandsfladen udgøres af moræneler. Mod sydøst ved
Stubbjerg findes smeltevandsfladens højeste punkt (proximale del). Sydøst for Stubbjerg vurderes
geologien at bestå af moræneler og ikke relevant i råstofmæssig sammenhæng.
Råstofferne er afsat af strømmende vand fra en gletscher under sidste istid. De groveste materialer
findes typisk nær smeltevandsfladens højdepunkt, og samlet set udgør aflejringerne af sand og grus
en vigtig råstofressource.
Området, som det ansøgte areal berører, omfatter således landskabselementer, der er et vigtig
morfologisk element i den geologiske forståelse. Samtidigt udgør landskabselementerne typisk
områder, hvor råstofindvindingen foregår i Danmark som helhed.
Området, som det ansøgte areal er en del af, er i kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdigt
landskab, grundet randmoræne-landskabet. Der er i kommuneplanen lagt vægt på, at karakteren af
de oplevelsesrige delområder bevares og styrkes, og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder
beskyttes. Indvindingen af råstofferne fra det ansøgte areal vil betyde en blivende ændring, men
efterbehandlingen til et naturområde med små og større vandområder vurderes ikke at være i
modstrid med disse hensyn.
13.3 Konsekvenser
Indvindingen af råstoffer i det ansøgte areal vil medføre en væsentlig landskabspåvirkning. Denne
påvirkning vil ske gradvist gennem indvindingsperioden, hvor mængder af sand, grus og sten
fjernes fra området. Da processen er både omfattende og irreversibel, vil de færdiggravede og
efterbehandlede områder udgøre en markant forandring af landskabsbilledet fra agerland til
sølandskab. Da det ikke er tilladt at tilføre jord udefra til råstofgraven, vil efterbehandlingen alene
foretages med muld og overskudsmaterialer fra det ansøgte areal. Området ændres derfor permanent
som følge af gravningen, men dette er også tilfældet for naboarealerne mod sydøst, hvor der
tidligere har foregået råstofindvinding.
I gravefasen vil den største visuelle påvirkning være i overgangszonen mellem færdiggravede og
urørte arealer, hvilket primært vil kunne ses fra de omkransende veje. Af hensyn til primært
støjgener planlægges etableret jordvolde, og disse vil kunne opleves som tydeligt menneskeskabte
og som fremmede elementer i landskabet, specielt mode syd langs Ulstrupvej. Voldene vil i løbet af
ganske kort tid blive dækket af naturlig bevoksning og de fjernes ved endt gravning. Konsekvensen
vurderes derfor på denne baggrund ikke at være væsentlig.
Ved endt gravning vil efterbehandlingen betyde, at det nuværende landbrugsområde bliver
omdannet til et, ganske vidst menneskeskabt, naturområde med vandhuller, som i tidens løb vil
være med til at løfte områdets biodiversitet og muligheder for udlægning af rekreative områder,
hvilket vil være en positiv påvirkning af lokalområdet.
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14 BEFOLKNING OG ERHVERV
14.1 Metode
I dette kapitel beskrives de væsentligste påvirkninger af befolkningen, der vurderes at knytte sig til
støj, vibrationer, støv, landskab, adgangsforhold samt rekreative muligheder, som beskrevet i andre
kapitler. Påvirkning på erhverv beskrives med udgangspunkt i inddragelsen af landbrugsarealerne,
og ønsket om flere råstoffer.
14.2 Eksisterende forhold
Der foregår ikke råstofindvinding på det ansøgte areal i dag. Området er landbrugsområde, som vil
blive ændret ved den planlagte aktivitet.
Den samlede byggebranche (lokalt og nationalt), har behov for råstoffer, og er stærkt afhængige af,
at der etableres råstofindvinding som den planlagte ved Tureby.
Der er ejendomme i nærområdet, som kommer til at ligge tæt på den fremtidige grusgrav.
Trafiksikkerheden er gennemgået i kapitel 6.
14.3 Konsekvenser
Ved den påtænkte råstofindvinding, forsvinder ca. 38 Ha landbrugsjord og jord i omdrift. Såfremt
det supplerende areal udnyttes, vil dette areal være ca. 56 Ha. Da området er udlagt i råstofplanen,
er der en politisk accept af, at det ansøgte område overgår til råstofindvinding, og at dele af området
overgår permanent fra landbrugsjord til områder med rekreativt indhold.
Såfremt råstofferne ikke hentes på det ansøgte areal, skal disse hentes fra andre landbrugsarealer,
for at forsyne samfundet med de nødvendige råstoffer. Inddragelse af landbrugsjord til
råstofindvinding vurderes derfor ikke til at være en væsentlig påvirkning.
Den fremtidige råstofindvinding vil ikke udgøre en væsentlig påvirkning af
skovdyrkningsinteresserne, da der ikke er sammenhængende skov eller fredskov indenfor det
ansøgte areal.
Bygge- og anlægsbranchens efterspørgsel efter råstoffer, er opgjort i (1). Hvis råstofferne ikke
indvindes fra det ansøgte område, skal der i givet fald findes et andet område, lokalt eller regionalt.
Konsekvenserne af den planlagte indvinding vurderes at være positiv for det råstofforbrugende
erhvervsliv og samfundet som helhed, og vil kun være negativ, såfremt råstofindvindingen ikke
realiseres, og der ikke findes et alternativ til den planlagte indvinding.
Ved indvindingen af råstoffer, vil der ske en mindre stigning i den årlige udledning af emissioner i
lokalområdet, som følge af dieseldrevet materiel, der anvendes ved driften. Emissioner med lokal
effekt, f.eks. partikler, kan have en negativ påvirkning af menneskers helbred. Det er derfor en
fordel, at området ligger i det åbne land, hvor der sker en hurtig opblanding i luften. Det er derfor
vurderet, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af luftkvaliteten i lokalområdet og dermed heller
ikke menneskers helbred.
Naboejendommen i lokalområdet tæt på grusgraven, vil blive påvirket af støj fra indvindingen på
det ansøgte areal. Støj kan have en negativ påvirkning på menneskers helbred, men der er planlagt
støjvolde, der skal sikre, at denne påvirkning ikke er væsentlig. Der etableres volde mod de nærmest
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liggende ejendomme, som beskrevet i kapitel 5. Den eksakte placering og dimension på voldene
afklares i dialog med naboerne, når afgravningerne nærmer sig.
Støjen fra opbygning af voldene, kan sidestilles med støj fra almindelige anlægsarbejder, og vil kun
forløbe over kortere perioder.
Støj fra driften af råstofgravningen, vil være under de vejledende støjgrænser, og støj fra
råstofindvindingen vil derfor ikke have en væsentlig påvirkning på menneskers helbred.
Råstofindvindingen vil medføre en stor og irreversibel ændring af landskabet i de områder, hvor
den foregår. Denne påvirkning vurderes i sagens natur at være en af projektets væsentligste
konsekvenser. Ses der på den visuelle påvirkning af landskabet under råstofindvindingen, vurderes
denne samlet at være mindre betydende. Selve indvindingen, herunder de store udgravninger, vil
være delvist synlige fra vejene, bortset fra de strækninger hvor der etableres støjvolde omkring
ejendommene. Grundet volde, afstand og at området er såvel fladt som delvist kuperet, vil
grusgraven være mindre synlig fra vejene, bortset fra enkelte steder med indkig.
Råstofindvinding fra den fremtidige grusgrav og dennes efterbehandling vil således have en stor
indvirkning på landskabet. Det efterbehandlede område vil imidlertid indgå med mange rekreative
muligheder, og tilføje området landskabelig værdi.
Der er ikke knyttet væsentlige friluftsinteresser til det ansøgte område i dag, eller i den fremtidige
driftsfase. De mulige friluftsinteresser knytter sig til den efterfølgende anvendelse af området, og
vejnettets brug som adgang til de rekreative områder i området. Uagtet om der åbnes for adgang ind
i selve området, eller om der kun bliver adgang med indkig fra eksisterende veje, vil de rekreative
oplevelsesmæssige muligheder i området blive markant forbedret.
Anvendelsen af arealerne for den fremtidige grusgrav ændres fra landbrug og jord i omdrift i dag, til
natur/rekreativt område efter endt råstofindvinding.
Da der tidligere har været foretaget råstofindvinding i området, antages det, at den fremtidige råstofindvinding allerede i dag delvist er afspejlet i områdets sociale struktur og erhvervsliv.
Det vurderes, at den fremtidige indvinding af råstoffer ikke vil ændre forholdene for de eksisterende
erhverv i området.

15 LOVGRUNDLAG OG PLANFORHOLD
15.1 Metode
Der er foretaget en gennemgang af de eksisterende planforhold i området, herunder internationale
bestemmelser, national lovgivning samt Faxe Kommunes Kommuneplan 2013.
15.2 International lovgivning
15.2.1 Natura 2000-områder
Natura 2000-områderne er udlagt for at beskytte værdifulde naturområder, dyr og planter, som er
omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Natura 2000-områderne udgør et
økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. For hvert af de danske Natura
2000-områder er der udarbejdet en basisanalyse og en Natura 2000-plan, som beskriver tilstand,
trusler og målsætning for områderne. Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig
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bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura
2000-områder. Gunstig bevaringsstatus er defineret i habitatdirektivet og målsætningen er nærmere
beskrevet i de enkelte Natura 2000-planer. I Danmark er EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EFhabitatdirektivet indarbejdet i lovgivningen i habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 06/12/2018).
Nærmeste Natura 2000-område er Bagholt mose, der er beliggende ca. 1.2 km vest for det ansøgte
område. Grundet afstanden, er det vurderet, at der ikke vil ske påvirkning af de naturtyper, der
udgør udpegningsgrundlaget.
Der er derfor ikke behov for at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektet under hensyn
til områdernes bevaringsmålsætning, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Natura-2000 behandles
ikke yderligere.
15.2.2 Bilag IV-arter
Det vurderes, at råstofindvindingen med tilhørende færdsel i området ikke vil påvirke den
økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for eventuelle forekomster af markfirben i
området, og at forholdene for arten vil forbedres ved efterbehandling af råstofgraven.
Konvertering af landskabet i forbindelse med gravningen, vil bevirke, at visse ynglefugle vil få
tilbagegang; til gengæld vil efterbehandlingen af området medvirke til en langt højere diversitet i
fuglelivet end det nuværende.
15.3 National lovgivning
Projektet er omfattet af en række nationale lovgivninger:
•
•
•
•
•
•

Planloven
Råstofloven
Vandforsyningsloven
Miljøbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven
Museumsloven

De lovgivninger, der ikke berøres i andre dele af nærværende redegørelse, beskrives kort nedenfor.
Projektets relevans jf. den givne lovgivning er desuden beskrevet.
15.3.1 Planloven
Kommuneplanen fastsætter retningslinjer og arealudpegninger for en række emner, der tager
udgangspunkt i planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018), med reference til lovens § 11a. Af Faxe
Kommunes kommuneplan fremgår det, at det ansøgte areal er beliggende i en landzone, og udenfor
lokalplanlagte områder.
Området, som det ansøgte areal er en del af, er i kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdigt
landskab, grundet randmoræne-landskabet. Der er i kommuneplanen lagt vægt på, at karakteren af
de oplevelsesrige delområder bevares og styrkes, og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder
beskyttes.
Der er ingen lokalplanlagte områder i det ansøgte område. Det nærmest beliggende lokalplanlagte
område findes mod nord, lokalplan 700-71, blandet erhverv og bebyggelse.
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15.3.2 Andre planer
Regional råstofplan
Det ansøgte areal er placeret indenfor Bjerrede råstofgraveområde, som det fremgår af Region
Sjællands Råstofplan 2016 (1).
Det fremgår af retningslinjerne i ovennævnte råstofplan, at råstofferne i princippet skal udnyttes til
bunds, samt at råstofindvindingen, efterbehandlingen og den fremtidige anvendelse skal tage
vidtgående hensyn til såvel miljømæssige som grundvandsmæssige forhold. Endvidere fremgår det,
at efterbehandlingen som hovedregel bør ske til udnyttelse med natur- og rekreative områder for
øje.
Der foreligger ikke andre kommunale eller regionale planer som omfatter området.
15.3.3 Råstofloven
Råstofloven (LBK nr. 124 af 26/01/2017) har til formål at sikre, at udnyttelsen af
råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet
interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn. Ved råstoffer
forstås sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster.
I forbindelse med myndighedsbehandlingen skal Region Sjælland inden råstofindvinding
igangsættes give tilladelse efter råstofloven. I denne tilladelse stilles der vilkår til såvel
indvindingen som efterbehandlingen. Jf. råstoflovens § 10a skal Regionsrådet ved fastsættelsen af
vilkår om efterbehandling høre kommunalbestyrelsen.
En ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer gælder ifølge råstoflovens § 8
også som ansøgning om tilladelse efter andre love, når der efter disse love kræves tilladelse til selve
den påtænkte indvinding og behandling af råstoffer og udlevering af råstoffer (samordningspligten).
I forbindelse med nærværende ansøgning skal der gives tilladelse efter vandforsyningslovens § 26
(LBK nr. 118 af 22/02/2018) til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.
15.3.4 Vandforsyningsloven
Vandforsyningslovens formål er at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af
vandforekomster sker efter en samlet planlægning og vurdering, og at der sikres en samordning af
den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne. Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang,
på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende
vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes
kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster.
Da der skal indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, skal der gives tilladelse efter
vandforsyningslovens § 26, idet indvinding af råstoffer under grundvandsspejl sidestilles med
sænkning af grundvandsstanden.
15.3.5 Miljøbeskyttelsesloven
Miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1121 af 03/09/2018) formål er at medvirke til at værne om natur
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, herunder bl.a. forebygge og bekæmpe
forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
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15.3.6 Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelseslovens (21) formål rummer tre hovedområder. Det første er at værne om naturen
med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige,
kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Andet hovedformål med
loven er at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder af betydning for plante- og dyreliv og
for landskabelige og kulturhistoriske interesser. Ydermere skal loven give offentligheden adgang til
naturen og forbedre mulighederne for friluftslivet.
Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder bl.a. regler, der tilsigter at beskytte en række naturtyper:
søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev samt klitfredede
arealer mod ændringer i disses tilstand. Loven anfører endvidere regler omkring strande, søer og
åer, skove, fortidsminder og kirker en række særlige beskyttelses linjer/byggelinjer, hvorefter der
inden for en bestemt afstand ikke må opføres bebyggelse eller i øvrigt foretages ændringer i
terrænet i form af beplantning, hegning m.v.
15.3.7 Museumsloven
Museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014) har blandt andet jf. § 1 til formål ”at sikre kulturarv og
naturarv i Danmark”. Efter museumslovens § 27 stk. 2 skal jordarbejdet standses såfremt der findes
spor af fortidsminder i det omfang det berører fortidsmindet.
I forbindelse med sagsbehandling efter råstofloven indhenter Regionsrådet udtalelse fra Slots- og
Kulturstyrelsen jf. museumslovens § 25.
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17.1 Bilag 1 – Grave- og efterbehandlingsplan
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GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN
Tureby
Nymølle Stenindustrier A/S

Juli 2019

1

2

2

3
1

GRAVEPLAN OG EFTERBEHANDLING

1.1

Graveplan

Indvindingen af råstoffer ved Tureby vil være opdelt i 4 faser som beskrives nedenfor. Faserne giver indtryk af, hvordan arbejdet udføres
og hvornår miljøpåvirkningerne fra de forskellige etaper vil foregå.
Der er fastlagt 3 faser indenfor det ansøgte areal og en fase indenfor det sydlige supplerende areal.
De forventede tidsrammer for de forskellige etaper forventes at være:
Fase 1: Start 2019 – medio 2020
Fase 2: Medio 2020 – slut 2021
Fase 3: Start 2022 – slut 2023
Fase 4: Start 2024 – slut 2025 – slut 2026 med efterbehandlingen.
Tidsrammerne kan ændre sig som følge af efterspørgsel og markedsudsving generelt.

3

4

Fase 1
Der etableres indledningsvist adgangsvej til Bjerredevej.
Herefter sker der en afrømning af det terrænnære muldlag. Afrømningen foregår enten med en gravemaskine,
der kører ovenpå det nye areal og skubber muldlaget af,
eller afrømning med en dozer, der skubber mulden sammen i volde langs gravearealernes ydre afgrænsninger.
Der opbygges således hurtigt støjafskærmning, som
dæmper støjen i den indledende del af fase 1. Det tager
ca. 1 dag at anlægge en 5 meter høj vold på 100 m, og
indtil denne har en passende højde, kan der opstå kortvarige støjgener. Disse volde vil senere fungere som støjvolde.
Efterfølgende bliver støjvoldene evt. udbygget, så de opfylder de nødvendige specifikationer, der er beregnet i
forbindelse med overholdelsen af støjkravene.
Herefter vil der blive gravet ned til ca. 1 meter over
grundvandsspejl.

4
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Fase 2
Råstofindvindingen fortsætter mod syd og sydvest og senere mod vest og nordvest indtil det ansøgte areals vestlige afgrænsning. Der afrømmes løbende muld og overjord
som placeres i volde langs kanterne af råstofgraven. Der
graves såvel over som under grundvandsspejl i denne
fase. Produktionsanlæg og læsning af lastbiler flyttes løbende med indvindingen mod vest. Dige stykke mod syd
mellem fase 1 og 2 bortgraves.
Såfremt der senere skal indvindes råstoffer på matrikel nr.
6a Ulstrup By, Terslev gennemgraves skel ind til naboarealet.

5

6

Fase 3
I denne fase graves der under grundvandsspejl fra vest
om mod øst, mens skrænter løbende efterbehandles.
Herunder sker der en neddozning af de oplagte volde
omkring graven.

6

7
Eventuel fase 4 (Supplerende areal)
Såfremt arealet skal indvindes, graves der ind fra arealet fra den østlige side. Indledningsvist vil muld og
overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kanten af arealet. Der graves over og under grundvandsspejl mod vest indtil arealets vestlige afgrænsning.
Herefter graves under grundvandsspejl fra vest og mod
øst, mens skrænter løbende efterbehandles. Efter det
supplerende areal er gravet vil der ske en endelig indvinding og efterbehandling af volde i den nordøstlige
del af det ansøgte areal.
Fase 4 er på nuværende tidspunkt en eventuel fase,
fordi markedsudviklingen og råstoffernes beskaffenhed
kan betyde, at der ikke bliver gravet på det supplerende areal. Såfremt det bliver aktuelt at grave, og det
skønnes formålstjenligt, vil Nymølle Stenindustrier A/S
revidere graveplan og efterbehandlingen, før gravningen iværksættes, for at mindske eventuelle støjgener
for de nærmest beliggende ejendomme, og tilpasse efterbehandlingen, så helhedsindtrykket af det færdigbehandlede område er så sammenhængende som muligt.

7
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Efterbehandling
Arealerne vil på sigt blive til et naturlandskab og efterbehandlingen vil have til primært sigt at sikre områdets til naturformål, se Figur 1.
Eksakte udformninger af mindre søer og vådområder vil afhænge af råstofressourcens udbredelse og mægtighed. Der efterbehandles dog
efter en række retningslinjer.

Figur 1: Efterbehandling ved såvel indvinding på udelukkende det ansøgte areal og på både det ansøgte og det supplerende areal.

8

9

Disse retningslinjer medfører:
- Der vil efterfølgende blive etableret en række mindre vandhuller som erstatning for de vandhuller som fjernes på arealet som følge
af råstofindvindingen, og i den forbindelse erstatningsvandhul for de bilag IV arter, der er beskrevet.
- Der skal ikke ske tilbagelægning af overjord på skrånende arealer indenfor en radius af 10 meter af søbredder.
- Efterbehandlede skråninger vil blive tilpasset landskabets karakter med bløde jævne former i varierende hældning.
- Området skal have lov til at vokse til i den vegetation som indfinder sig naturligt. Der skal således ikke beplantes med træer eller
buske, og der skal ikke sås frø af græs eller andet.
- Skrænthældninger mv. i efterbehandlingsplanen i henhold til vilkår i gravetilladelsen.
- Der etableres stenbunker på nordsiden af nogle af søerne, for at øge spredningspotentialet for markfirben, insekter og salamander.
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17.2 Bilag 2 – Støjberegninger

Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Tureby

70

NOTAT
PROJEKT

UDFÆRDIGET AF
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Nymølle Stenindustrier A/S, Haslev,
Beregninger af eksterne støjbelastninger

Henrik Højlund Larsen
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PROJEKTNUMMER

KVALITETSSIKRET AF

NOTAT

30.6514.82

Peter Henningsen

N8.027.18

Indledning og baggrund
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000 m 3 sand, grus
og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev i Faxe Kommune.
Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet.
De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands Råstofplan 2016 og
arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift.

Figur 1: Matrikelkort med oversigt over ansøgte matrikler hvorpå der søges om tilladelse til råstofindvinding (blå polygon) samt supplerende areal som indgår i miljøkonsekvensrapporten (rød polygon). Areal markeret af rød, punkteret
polygon (matr.nr. 2e) indgår ikke i ansøgningen.
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I nærværende notat beskrives de eksterne støjforhold ved udgravningen. Støjundersøgelsen
omfatter de fire faser i udgravningen, med de støjkilder, og deres placering og drift, som vil
være aktuelle i de fire faser.
Forudsætningen for at drive råstofindvinding er salg af råstoffer, hvilket typisk foregår ved, at
lastbilerne kører ned i graven, bliver vejet, får læsset råstofferne, bliver vejet igen og kører ud
igen. Denne trafik kan potentielt påvirke miljøforholdene hos de nærmeste naboer til det vejnet,
der benyttes. Miljøpåvirkningerne afhænger af blandt andet af antal biler, ind- og udkørselsforhold samt naboernes placering i forhold til adgangsvejen.
Der er ansøgt og bevilliget adgangsvej til og fra råstofgraven fra Bjerredevej. Denne adgangsvej
vil blive anvendt i hele indvindingsperioden. Adgangsvejens placering fremgår af Bilag 1.
På nedenstående figur 2 er de fire faser i graveplanen illustreret.

Figur 2: Overordnet graveplan, Fase 1-4.
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Graveplan og efterbehandling
Indvindingen af råstoffer vil være opdelt i 4 faser som angivet ovenfor. Faserne giver indtryk af,
hvordan arbejdet udføres og hvornår miljøpåvirkningerne fra de forskellige etaper vil foregå.
Der er fastlagt 3 faser indenfor det ansøgte areal og en fase indenfor det sydlige supplerende
areal.
Fase 1
Der etableres indledningsvist adgangsvej til Bjerredevej.
Herefter vil muld og overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kanten af råstofgraven.
Disse volde vil også senere fungere som støjvolde. Afrømningen vil ske med dozer og gravemaskine.
Herefter vil der blive gravet ned til ca. 1 meter over grundvandsspejl.
Fase 2
Råstofindvindingen fortsætter mod syd og sydvest og senere mod vest og nordvest indtil det ansøgte areals vestlige afgrænsning. Der afrømmes løbende muld og overjord som placeres i
volde langs kanterne af råstofgraven. Der graves såvel over som under grundvandsspejl i
denne fase. Produktionsanlæg og læsning af lastbiler flyttes løbende med indvindingen mod
vest.
Såfremt der senere skal indvindes råstoffer på matrikel nr. 6a Ulstrup By, Terslev gennemgraves skel ind til naboarealet.
Fase 3
I denne fase graves der under grundvandsspejl fra vest om mod øst, mens skrænter løbende
efterbehandles. Herunder sker der en neddozning af de oplagte volde omkring graven.
Eventuel fase 4 (Supplerende areal)
Såfremt arealet skal indvindes, graves der ind fra arealet fra den østlige side. Indledningsvist vil
muld og overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kanten af arealet. Der graves over og
under grundvandsspejl mod vest indtil arealets vestlige afgrænsning. Herefter graves under
grundvandsspejl fra vest og mod øst, mens skrænter løbende efterbehandles. Efter det supplerende areal er gravet vil der ske en endelig indvinding og efterbehandling af volde i den nordøstlige del af det ansøgte areal.
De omtalte støjvolde etableres generelt til en færdig højde på 4 meter over eksisterende terræn.
Omkring Bjerredevej 36 etableres volden i 4,5 meters højde. Støjvoldenes placering og udstrækning, er vist i Bilag 3.
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Støjkilder og drift
Produktionsanlægget vil være mobilt og blive flyttet gradvist i takt med fremrykning af gravefronten. Anlægget udgøres af sorteringsanlæg, generator samt container til opbevaring af olie.
Følgende materiel og anlæg vil blive/være i drift i grusgraven:
•

1-2 gummihjulslæssere

•

1 hydraulisk gravemaskine

•

1 mobilt tørsigteanlæg

•

1 diesel generator

•

1-2 containere

•

1 mandskabspavillon

Al materiel udskiftes efter behov.
Der kan i begrænset omfang være behov for at knuse sten i graven. Knuseren vil være mobil og
kun være tilstede i korte perioder i graven. Eksterne maskiner så som dozer, dumpere og gravemaskine anvendes i forbindelse med overjordsafrømning og ved efterbehandling af grusgraven.
Dette materiel vil derfor være til stede periodevis i graven.
I de gennemførte beregninger af støjbelastningen i omgivelserne, er indeholdt følgende støjkilder:
•

2 gummihjulslæssere

•

1 hydraulisk gravemaskine

•

1 mobilt tørsigteanlæg

•

1 diesel generator

•

Lastbilkørsel til/fra råstofgraven via indkørslen ved Bjerredevej.

Støjkilder i forbindelse med overjordsafrømning og efterbehandling indgår ikke i beregningerne.
Indvinding i grusgraven vil foregå på hverdage mellem kl. 6.00 og kl. 18.00. Lørdage vil indvinding kunne ske i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 14.00.
Læsning af materialer vil foregå i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 på hverdage alle årets
arbejdsdage og lørdage fra kl. 7.00 til 14.00.
Beregningsmæssigt er der regnet med følgende drift for støjkilderne:
•

2 gummihjulslæssere:

100 % drift kl. 06-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14

•

1 hydraulisk gravemaskine:

100 % drift kl. 07-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14

•

1 mobilt tørsigteanlæg:

100 % drift kl. 07-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14

•

1 diesel generator:

100 % drift kl. 07-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14
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•

Lastbilkørsel:

10 kørsler kl. 06-07, lørdage: 5 kørsler pr. time kl. 07-14
5 kørsler pr. time kl. 07-18, lørdage: 5 kørsler pr. time kl. 07-14

Beregningsmæssigt er der regnet med følgende lydeffekter for støjkilderne:
•

Gummihjulslæssere:

LWA = 60,4 dB(A)/m2 re 1 pW

•

hydraulisk gravemaskine:

LWA = 101,6 dB(A) re 1 pW

•

mobilt tørsigteanlæg (Powerscreen):

LWA = 109,4 dB(A) re 1 pW

•

diesel generator:

LWA = 107,6 dB(A) re 1 pW

•

Lastbilkørsel til/fra råstofgraven:

LWA = 59,2 dB(A)/m re 1 pW

Lydeffekten for lastbilkørsel er hentet i Støjdatabogen, mens alle øvrige er lydeffekter fra vort
støjdatakatalog over tilsvarende enheder. Anvendte lydeffekter er angivet i Bilag 2.

Referencepunkter
I forbindelse med nærværende undersøgelse af støjbelastningen omkring indvindingsområdet,
er der udpeget 14 referencepunkter, som alle repræsenterer de nærmeste naboer til området i
de fire faser, som er beskrevet ovenfor.
RP01:

Bjerredevej 36

RP02:

Bjerredevej 27

RP03:

Bjerredevej 34

RP04:

Bjerredevej 25

RP05:

Ulstrup Bygade 1B

RP06:

Ulstrup Bygade 1A

RP07:

Bjerredevej 24

RP08:

Bjerredevej 19

RP09:

Bjerredevej 23

RP10:

Ulstrupvej 10

RP11:

Mosegårdsvej 3

RP12:

Mosegårdsvej 5

RP13:

Mosegårdsvej 2

RP14:

Bjerredevej 22
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Figur 3: Referencepunkternes placering. Tegning ikke målfast.

Alle referencepunkterne vurderes beliggende i landzone, og tillægges derfor de støjgrænser,
som sædvanligvis er gældende for landzone, områdetype 3, med følgende støjgrænser. Der er
ikke foretaget vurderinger i forhold til støjens maksimalværdi i natperioden.
Mandag - fredag
Områdebetegnelse

Mandag - fredag

Kl. 07.00 – 18.00

Kl. 06.00 – 07.00

Lørdag
Kl. 07.00 – 14.00

Spredt bebyggelse i
det åbne land

40 dB

55 dB

Tabel 1: Vejledende støjgrænser i samtlige referencepunkter.

memo01.docx 2012-03-28

6 (11)
BEREGNING AF EKSTERN STØJBELASTNING, NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S, HASLEV
2018-09-04

HELN p:\we\30.6514.82_haslev,_nymølle\04_output\ekstern støj\n8.027.18\n8.027.18.docx

Beregningsresultater
Herunder er beregningsresultaterne for støjbelastningen i samtlige referencepunkter angivet i
de fire faser af indvindingen. Beregningerne er foretaget med beregningsprogrammet SoundPLAN version 7.4, og heri tages hensyn til topografi, bygninger mv. I vurderingerne i forhold til
vejledende støjgrænser er der ikke taget hensyn til usikkerheden på beregningsresultaterne, da
der er tale om en godkendelsessituation.
Erfaringsmæssigt vil støjimmissionen fra indvindingsaktiviteter med de anvendte maskiner ikke
indeholde impulser eller rene toner, som vil udløse et 5 dB tillæg til støjbelastningen.
Nedenstående beregningsresultater suppleres med IsodB-kurver over støjens udbredelse.
Disse er vist i Bilag 1. Jordvolde er markeret med brunt (”Berm”).
Fase 1:
Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa
Mandag - fredag
Referencepunkt

Adresse

Kl. 07.00 – 18.00

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 – 07.00

Vurdering i forhold
til vejledende støjgrænser

Kl. 07.00 – 14.00
RP01

Bjerredevej 36

47,2

34,5

Ikke overskredet

RP02

Bjerredevej 27

41,6

29,3

Ikke overskredet

RP03

Bjerredevej 34

44,1

31,8

Ikke overskredet

RP04

Bjerredevej 25

42,1

30,9

Ikke overskredet

RP05

Ulstrup Bygade 1B

38,8

25,9

Ikke overskredet

RP06

Ulstrup Bygade 1A

38,9

25,6

Ikke overskredet

RP07

Bjerredevej 24

31,2

20,3

Ikke overskredet

RP08

Bjerredevej 19

32,7

20,9

Ikke overskredet

RP09

Bjerredevej 23

39,5

25,1

Ikke overskredet

RP10

Ulstrupvej 10

43,2

31,1

Ikke overskredet

RP11

Mosegårdsvej 3

29,2

17,3

Ikke overskredet

RP12

Mosegårdsvej 5

25,2

14,6

Ikke overskredet

RP13

Mosegårdsvej 2

25,4

14,0

Ikke overskredet

RP14

Bjerredevej 22

30,1

18,9

Ikke overskredet

Tabel 2: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 1.
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Fase 2:
Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa
Mandag - fredag
Referencepunkt

Adresse

Kl. 07.00 – 18.00

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 – 07.00

Vurdering i forhold
til vejledende støjgrænser

Kl. 07.00 – 14.00
RP01

Bjerredevej 36

38,1

39,6

Ikke overskredet

RP02

Bjerredevej 27

36,7

37,0

Ikke overskredet

RP03

Bjerredevej 34

33,8

36,4

Ikke overskredet

RP04

Bjerredevej 25

39,5

37,2

Ikke overskredet

RP05

Ulstrup Bygade 1B

29,7

29,6

Ikke overskredet

RP06

Ulstrup Bygade 1A

36,1

34,5

Ikke overskredet

RP07

Bjerredevej 24

44,3

33,4

Ikke overskredet

RP08

Bjerredevej 19

42,1

31,4

Ikke overskredet

RP09

Bjerredevej 23

40,3

31,3

Ikke overskredet

RP10

Ulstrupvej 10

33,9

34,9

Ikke overskredet

RP11

Mosegårdsvej 3

35,0

31,5

Ikke overskredet

RP12

Mosegårdsvej 5

36,9

30,8

Ikke overskredet

RP13

Mosegårdsvej 2

40,0

29,7

Ikke overskredet

RP14

Bjerredevej 22

39,2

29,1

Ikke overskredet

Tabel 3: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 2.
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Fase 3:
Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa
Mandag - fredag
Referencepunkt

Adresse

Kl. 07.00 – 18.00

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 – 07.00

Vurdering i forhold
til vejledende støjgrænser

Kl. 07.00 – 14.00
RP01

Bjerredevej 36

38,5

31,5

Ikke overskredet

RP02

Bjerredevej 27

37,9

28,6

Ikke overskredet

RP03

Bjerredevej 34

29,5

26,8

Ikke overskredet

RP04

Bjerredevej 25

34,1

28,5

Ikke overskredet

RP05

Ulstrup Bygade 1B

28,6

20,9

Ikke overskredet

RP06

Ulstrup Bygade 1A

35,7

25,3

Ikke overskredet

RP07

Bjerredevej 24

40,6

27,0

Ikke overskredet

RP08

Bjerredevej 19

39,0

25,5

Ikke overskredet

RP09

Bjerredevej 23

37,8

24,2

Ikke overskredet

RP10

Ulstrupvej 10

42,9

32,6

Ikke overskredet

RP11

Mosegårdsvej 3

38,8

28,8

Ikke overskredet

RP12

Mosegårdsvej 5

39,0

27,1

Ikke overskredet

RP13

Mosegårdsvej 2

38,1

24,6

Ikke overskredet

RP14

Bjerredevej 22

39,5

25,1

Ikke overskredet

Tabel 4: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 3.
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Fase 4:
Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa
Mandag - fredag
Referencepunkt

Adresse

Kl. 07.00 – 18.00

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 – 07.00

Vurdering i forhold
til vejledende støjgrænser

Kl. 07.00 – 14.00
RP01

Bjerredevej 36

44,7

35,8

Ikke overskredet

RP02

Bjerredevej 27

37,5

27,6

Ikke overskredet

RP03

Bjerredevej 34

33,0

25,1

Ikke overskredet

RP04

Bjerredevej 25

44,3

27,5

Ikke overskredet

RP05

Ulstrup Bygade 1B

35,2

23,6

Ikke overskredet

RP06

Ulstrup Bygade 1A

39,9

25,0

Ikke overskredet

RP07

Bjerredevej 24

35,9

24,7

Ikke overskredet

RP08

Bjerredevej 19

35,5

25,4

Ikke overskredet

RP09

Bjerredevej 23

42,0

25,8

Ikke overskredet

RP10

Ulstrupvej 10

40,2

26,5

Ikke overskredet

RP11

Mosegårdsvej 3

40,2

26,1

Ikke overskredet

RP12

Mosegårdsvej 5

39,0

25,3

Ikke overskredet

RP13

Mosegårdsvej 2

39,8

24,2

Ikke overskredet

RP14

Bjerredevej 22

34,0

23,6

Ikke overskredet

Tabel 5: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 4.
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Konklusion
De gennemførte beregninger viser, at med de forudsatte støjvolde vil de vejledende støjgrænser ikke blive overskredet i nogle af referencepunkterne. Dette gør sig gældende ved samtlige
faser af indvindingen.

Bilag 1:

IsodB-kurver over støjens udbredelse i de fire faser.

Bilag 2:

Anvendte lydeffekter.

Bilag 3:

Støjkildernes og støjvoldenes placering i de fire faser.
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Bilag 2

Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

1 : Lastbil kørsel, svag acc. 10-20 km/h.SDB

Lw A=59,2 dB/m, m²
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Properties
Height above ground [m]: Standard deviation [dB]: -

Comments
Lastbil kørsel med svag acc. 10-20 km/h. SDB -

Assigned groups
Containerplads

Sweco
1/1

SoundPLAN 7.4

Bilag 2

Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

2 : Mercedes generatoranlæg i container

Lw A=107,6 dB/m, m²
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400Hz

500Hz

630Hz
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12.5kHz

Sum

dB(A)/Lw/m, m²

92,0

90,1

87,7

84,8

80,5

75,4

107,6

Properties
Height above ground [m]: Standard deviation [dB]: -

Comments
Måling på Merdeces generatoranlæg til Bivitec vaske- og sigteanlæg i forbindelse med støjkortlægning af Nymølle Stenindustriers
anlæg i Haldum. Målinger gennemført 25.oktober 2011. HELN

Assigned groups
Containerplads

Sweco
1/1

SoundPLAN 7.4

Bilag 2

Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

3 : Powerscreen (tørharper)

Lw A=109,4 dB
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47,8
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65,9

71,6

78,6
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84,6

Unit

200Hz

250Hz

315Hz
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630Hz
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1.25kHz

1.6kHz
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83,8

Unit

20kHz

Sum

dB(A)/Lw/unit

77,6

109,4

Properties
Height above ground [m]: Standard deviation [dB]: -

Comments
Powerscreen inkl. fødekasse og 3 transportbånd i drift. Gummiged, Volvo L180G føder og fjerner sten under måling. Hs = 2,2 meter

Sweco
1/1

SoundPLAN 7.4

Bilag 2

Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

4 : Åkermann læssemask, læsn jord t påslag

Lw A=101,6 dB
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5 : Gummihjulslæs Volvo BM L120.kørsel 10km/

Lw A=60,4 dB/m, m²
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Comments
Gummihjulslæsser Volvo BM L120. 201 HK, alm. kørsel 10 km/t - Målt nov. 1992 på Nakskov Sukkerfabrik
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1.

Indledning og baggrund
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000
m3 sand, grus og sten pr. år på en mark ved Bjerrede i Faxe Kommune.
I nærværende notat beskrives de trafikale konsekvenser, som følge af
råstofindvindingen. For mere uddybende information om projektet, henvises der til
projektbeskrivelsen fra Nymølle Stenindustrier A/S dateret den 21. juni 2018.
Den trafikale belastning på vejnettet opstår som følge af salg af råstoffer, dermed
vil der være trafik til- og fra området, i form af kundernes lastbiler. Der vil ikke
være salg til private.
Lastbiltrafikken vil påvirke de trafikale forhold på vejene til det overordnede vejnet.
Dette notat beskriver disse konsekvenser, set i forhold til fremkommelighed og
trafiksikkerhed.
Faxe Kommune har den 16. marts 2018 givet Nymølle Stenindustrier A/S tilladelse
til at etablere ny adgang til Bjerredevej fra det berørte areal.

2.

Metode
Først kortlægges de eksisterende trafikale forhold i området. Der ses på
trafikmængder og lastbiltrafik på de berørte veje. Vejbredderne undersøges
ligeledes.
Herefter kortlægges den trafikale belastning af råstofindvindingen, og belastningen
lægges på det eksisterende vejnet, hvorefter det vurderes om der opstår trafikale
problemer. Der vurderes på fremkommelighed og trafiksikkerhed.

2.1.

Influensvejnettet
Langt størstedelen af trafikken til og fra råstofgraven på Bjerredevej forventes at
komme fra/til Sydmotorvejen. Det bygger på en antagelse om, at råstofgraven har
et stort salgsopland, hvorfor Sydmotorvejen er den største gennemfartsvej i
nærheden. Ruten til råstofgraven er således fra Sydmotorvejen frakørsel 34, ad
Slimmingvej, via Byvej til Bjerredevej. Fra råstofgraven er det samme rute retur.
Det forventes kun at en ubetydelig lille del af lastbiltrafikken vil ankomme til og
køre fra råstofgraven af andre veje, hvorfor andre ruter ikke undersøges. Der ses

således i det følgende kun på den direkte rute mellem Sydmotorvejen og
råstofgraven på Bjerredevej, som dermed udgøre influensvejnettet. Figur 1 viser
influensvejnettet, med angivelse af ruten til/fra Sydmotorvejen.

Figur 1: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen.

3.

Eksisterende forhold
Hverdagsdøgntrafikken, lastbilhverdagsdøgntrafikken og lastbilprocenten for
influensvejnettet er angivet for forskellige lokaliteter på figur 2.
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Figur 2: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen, samt angivelse af hverdagsdøgntrafik for
år 2018/2019. Ældre tællinger er fremskrevet med 0,5 % pr. år. Kilde: kMastra.

Trafikmængderne er generelt lave på de kommunale veje i området og der er
således ikke fremkommelighedsproblemer i dag. Lastbilprocenten ligger under det
almindelige niveau for denne type veje, som typisk er mellem 10 % og 12 %.
Vejnettet kan klassificeres i følgende funktionelle vejklasser: Gennemfartsveje,
fordelingsveje og lokalveje.
I Vejregel håndbogen ”Planlægning af veje og stier i åbent land”, 2012, beskrives
følgende kendetegn ved vejklasserne:
•

Gennemfartsvejene tilgodeser god fremkommelighed kombineret med god
sikkerhed for personbilerne.

•

Fordelingsvejene udgør bindeleddet mellem gennemfartsvejene og
lokalvejene. De sikrer derfor både en rimelig fremkommelighed og en
rimelig tilgængelighed.

•

Lokalvejene tilgodeser tilgængelighed til lokalområderne og de enkelte
ejendomme. På lokalvejene færdes alle typer trafikanter.

Slimmingevej er en gennemfartsvej, selvom vejen ikke betjener den store
mængde trafik. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Slimmingevej har et kørespor i
hver retning med en bredde på ca. 3,5 meter hver. Derudover er det kantbaner på
ca. 0,5 meter, se figur 3.
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Figur 3: Udseende af Slimmingevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street
view.

Bjerredevej er en mindre fordelingsvej i åbent land. Hastighedsgrænsen er 80
km/t, men en hastighedsmåling fra 2012 viser, at 85 % fraktilhastigheden er på
78,7 km/t. Det betyder at 85 % af trafikanterne kører under 78,7 km/t. Dermed
kører trafikanterne generelt langsommere end tilladt på Bjerredevej. Bjerredevej
har et kørespor i hver retning med en bredde på ca. 2,9 meter. Bredden af
Bjerredevej varierer eventuelt lidt langs strækningen. Der er ingen kantbaner på
Bjerredevej. Det smalle vejprofil er således med til at holde hastigheden nede. Se
figur 4.

Figur 4: Udseende af Bjerredevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view.

Der afvikles i forvejen lastbiltrafik i krydsene Slimmingevej / Byvej og Byvej /
Bjerredevej. En analyse med kørekurver for sættevognstog viser at to
sættevognstog ikke kan passere hinanden og foretage svingbevægelse samtidig i
krydset Byvej / Bjerredevej, men lastbilerne skal passerer enkeltvis. I krydset
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Slimmingevej / Byvej kan to sættevognstog god passerer hinanden og foretage
svingbevægelse samtidig, hvis der køres med en hastighed på 5 km/t.
Vejnettet vurderes at kunne afvikle den eksisterende trafik på tilfredsstillende vis.

4.

Konsekvenser

4.1.

Anlægsfasen
Anlægsfasen består i anlæg af overkørslen fra Bjerredevej til området, samt
opsætte et par mandskabsvogne samt olietanke. Trafikmængden i anlægsfasen er
derfor forsvindende lille i forhold til driftsfasen, hvorfor det ikke er relevant at regne
på anlægsfasen.

4.2.

Driftsfasen

4.2.1.

Trafikmængde i driftsfasen for råstofgraven
Det er af Nymølle Stenindustrier A/S oplyst, at råstofferne bliver afhentet på
lastbiler, som i gennemsnit kan laste 20 m 3 hver. Som beskrevet i indledningen
indvindes der 250.000 m 3 pr. år. Det svarer til 12.500 lastbil ture pr. år. I
projektbeskrivelsen fremgår det, at råstofgraven har åbent for afhentning af
råstoffer alle hverdage fra kl. 6-18 samt lørdage fra kl. 7-14. Det antages, at
trafikken relateret til ansatte i personbiler er forsvindende lille i forhold til
lastbiltrafikken, og det er oplyst, at der ikke vil være salg til private. Derfor ses der i
det efterfølgende kun på lastbiltrafikken.
Når lastbiltrafikken fordeles ligeligt på antallet af hverdage pr år. svarer det til 50
lastbil ture pr. hverdag. Ved udregning af den daglige trafikmængde er der således
ikke taget højde for, at der ligeledes er åbent for afhentning af råstoffer om
lørdagen.
Nymølle Stenindustrier A/S har i deres ansøgning om tilladelse til at etablere en
overkørsel til offentlig vej oplyst, at der forventes mellem 30 og 60 lastbil ture pr.
dag. Der er således taget højde for, at der kan være udsving i antallet af lastbil
ture pr. dag, således at der nogle dage vil ankomme flere og nogle dage færre end
gennemsnittet.
Den nuværende trafikmængde på vejnettet er opgivet som hverdagsdøgntrafik.
Hverdagsdøgntrafikken er den beregnede gennemsnitlige trafikmængde på et
hverdagsdøgn set over alle hverdage på et år. For at regne worst case er der i det
efterfølgende valgt at regnet med 60 lastbil ture pr. hverdag.

4.2.2.

Samlet trafik på vejnettet i driftsfasen
Figur 2 viste den nuværende hverdagsdøgntrafik i år 2018. Der lægges nu 120
lastbiler til i hvert snit (60 lastbilture pr. retning pr. hverdag). Figur 5 viser den
fremtidige hverdagsdøgntrafik.
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Figur 5: Fremtidig hverdagsdøgntrafik på influensvejnettet.

Ændringer i og den procentvise stigning i hverdagsdøgntrafik,
lastbilhverdagsdøgntrafik og lastbilprocent er angivet i tabel 1 .
Bjerredevej

Slimmingevej

Sydmotorvejen

HDT før

1.183

4.366

50.784

HDT efter

1.303

4.486

50.904

Stigning i HDT

10 %

3%

0%

37

185

9.969

157

304

10.089

Stigning i LHDT

324 %

65 %

1%

Lastbil% før

3,1 %

4,2 %

19,6 %

Lastbil% efter

12,0 %

6,8 %

19,8 %

Stigning i Lastbil procent

285 %

61 %

1%

LHDT før
LHDT efter

Tabel 1: Nuværende og fremtidige trafikmængder på vejnettet, samt angivelse af den
procentvise stigning af hverdagsdøgntrafik, lastbilhverdagsdøgntrafik og lastbilprocent.

På Bjerredevej stiger hverdagsdøgntrafikken med 10 %, hvilket vurderes ikke at
medføre kapacitetsproblemer, da den samlede trafikmængde er lav. På
Slimmingevej stiger hverdagsdøgntrafikken med 3 %, hvilket ikke er mærkbart.
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På Bjerredevej stiger antallet af lastbiler pr. hverdagsdøgn med 324 %. Den
procentvise store stigning skyldes et meget lavt antal lastbiler i den nuværende
situation. I en tælling fra 2012 blev der talt 123 lastbiler i hverdagsdøgnet.
Sammenlignes der mellem tællingen fra 2012 og den fremtidige situation er
stigningen i antallet af lastbiler på 28 %, hvilket er en mindre stigning, som ikke
forventer at give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.
På Slimmingevej stiger antallet af lastbiler pr. hverdagsdøgn med 65 %.
Procentvis er der tale om middelstore stigninger, men samtidig er antallet lavt.
Den store procentvise stigning skyldes det lave antal lastbiler i den nuværende
situation.
Lastbilprocenten stiger fra 3,1 % til 12,0 % på Bjerredevej. En lastbilprocent på 3,1
% er meget under hvad der er normalt for veje i åbent land. En lastbilprocent på
12,0 % er tilsvarende normale forhold for denne type veje. På Slimmingevej stiger
lastbilprocenten fra 4,2 % til 6,8 %, dermed er lastbilprocenten i både den
nuværende og den fremtidige situation under, hvad der er normalt for tilsvarende
veje.
Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej vil bemærke det øgede antal lastbiler
i hverdagsdøgnet. Tilsvarende at de har bemærket faldet i antallet af lastbiler fra
2012 til i dag. Beboerne langs Slimmingevej vurderes ikke at bemærke det øgede
antal lastbiler i hverdagsdøgnet.
Trafikken på Sydmotorvejen bliver kun påvirket i meget ringe grad, hvilket skyldes
den store trafikmængde i dag. Projektet med en ny råstofgrav vurderes derfor ikke
at have nogle negative konsekvenser for trafikafviklingen på Sydmotorvejen.

4.2.3.

Vurdering af trafikafviklingen og fremkommelighed
Som beskrevet, så har Slimmingevej en bredde på 7,0 meter plus kantbaner. Det
svarer til en normal landevej, som godt kan afvikle trafikmængder og
lastbilmængder som er større end her beskrevet.
Bjerredevej har en total bredde på 5,8 meter. En lastbil har en bredde på 2,55
meter plus sidespejle (0,3 m pr. stk.). To lastbiler der passerer hinanden, har
således som minimum brug for 5,7 meter befæstede areal. Der er således ikke
meget bevægelsesspillerum tilstede ved passage. Det vil føre til nedsat hastighed
og dermed nedsat fremkommelighed. Det begrænsede bevægelsesspillerum ved
passage er med til at øge trafiksikkerheden, da hastigheden begrænses.
Den tilbagelagte strækning på Bjerredevej er 2,1 km, svarende til en køretid på
under 2 minutter. Ved 60 lastbiler pr. retning pr. dag, som er nogenlunde jævnt
fordelt over dagen, samt de eksisterende i alt 37 lastbiler på Bjerredevej i dag, er
det vurderet, at det vil være mindre sandsynligt, at to modkørende lastbiler skal
passer hinanden. Det vurderes således, at der vil der være et mindre antal
passager. Således vurderes problemerne med nedsat fremkommelighed at være
begrænset, men fordelene med nedsat hastighed som fører til bedre
trafiksikkerhed, er ligeledes begrænset.
Ved passage af en lastbil og personbil (1,85 m bred) er der som minimum brug for
4,7 meter befæstet areal. Dermed er der 1,1 meter tilbage til
bevægelsesspillerum. Det vurderes at være tilstrækkeligt til at opretholde en
passende hastighed, uden nedsat fremkommelighed.
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Oversigtsforholdene på Bjerredevej og Slimmingevej er blevet vurderet vha.
Google street view. På store dele af Bjerredevej og Slimmingevej er der dobbelt
spærrelinje, hvorfor overhaling ikke er tilladt. Med de forhold taget i betragtning er
oversigtsforholdene vurderet til at være tilstrækkelige. Ligeledes i krydsene på
influensvejnettet, samt ved udkørsel fra råstofgraven, er oversigtsforholdene
vurderet til at være tilstrækkelige.
Som beskrevet i kapitel 3, kan to sættevognstog ikke passerer hinanden og
foretage svingbevægelse samtidig i krydset Byvej / Bjerredevej. Ved en stigende
lastbiltrafikmængde vil der oftere forekomme situationer, hvor en lastbil må holde
tilbage for en anden, men situationen vurderes at opstå sjældent. Der er
tilstrækkelig med oversigt i krydset til, at en lastbil, som kører mod krydset, kan se,
hvis der er en anden lastbil i krydset og at der ikke er tilstrækkelig med areal til to
svingende lastbiler på en gang.

5.

Kumulative forhold
De kumulative forhold er undersøgt, men der er ikke fundet relevante kumulative
forhold for dette projekt.

6.

Afværgeforanstaltninger
Der er ingen nødvendige afværgeforanstaltninger som følge af projektet, da den
fremtidige trafik kan afvikles på tilfredsstillende vis på det eksisterende vejnet.
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1.

Indledning
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000
m3 sand, grus og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By,
Terslev i Faxe Kommune. Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og
under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte 250.000 m 3 pr. år er der ansøgt
om at indvinde op til 100.000 m 3 råstoffer under grundvandsspejlet pr. år.
Den geologiske- og den hydrauliske opbygning, som beskrevet i redegørelse for
kortlægningsområdet /1/ udgør baggrunden for vurderingen af de hydrogeologiske
og planmæssige forhold, sammen med oplysninger fra Nymølle Stenindustriers
egne råstofboringer og prøvegravninger.
Herudover er der inddrage information fra Miljøportalen, MiljøGis samt Jupiter
databasen.

2.

Eksisterende forhold
De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands
Råstofplan 2016 og arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i
omdrift.

2.1.

Grundvandskortlægning
Området er udlagt som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). I
OSD-området er der ligeledes udpeget et nitratfølsomt område (NFI), hvor risikoen
for nedsivning af nitrat er vurderet særlig stor. Dette skyldes dårlig geologisk
beskyttelse og/eller forhøjet indhold af nitrat i vandet. Nedsivning af spildevand
kan som hovedregel ikke forøges i nitratfølsomme områder. NFI dækker en stor
del af graveområdet.
I OSD-områder kan arealanvendelsen ikke ændres, hvis den fører til dårligere
beskyttelse af grundvandet. Ændringer, der sikrer grundvandet, kan dog fremmes.
Aktiviteter, der er særligt truende ift. grundvandsressourcen, kan ikke placeres i et

OSD-område. I dette tilfælde efterbehandles til natur, hvilket vil mindske brug af
pesticider og gødning i området, og dermed styrke grundvandsbeskyttelsen.
Det ansøgte område berøres ikke af indvindingsoplande til almen vandforsyning.
Gravning af grus kan generelt godt foregå indenfor OSD og NFI.
Der har tidligere været indvundet råstoffer i området, samt lige sydøst for arealet
ved Stubbjerg og i et større område nordvest for arealet lige vest for Pilebækgård.
Disse områder fremstår i dag som naturområder. Der har endvidere været
foretaget råstofindvinding i mindre omfang på matr.nr. 2e Bjerrede By, Terslev.
Flyfotos fra 1954 viser aktivitet, der kan tolkes som graveaktivitet i det ansøgte
område, og f.eks. området ved Stubbjerg.
Områdeafgrænsningen fremgår af Figur 2-1.

Figur 2-1:: Matrikelkort med oversigt over ansøgte matrikler hvorpå der søges om tilladelse til
råstofindvinding (blå polygon) samt supplerende areal som indgår i miljøkonsekvensrapporten (rød
polygon).

2.2.

Geologi og hydrogeologi
Arealet er placeret på sydsiden af en lille smeltevandsflade hvor jordarten er
beskrevet som senglacialt ferskvandssand og moræneler. Smeltevandsfladen har
en begrænset udstrækning omkring og nord for det konkrete areal. Flankerne på
smeltevandsfladen udgøres af moræneler,(2). Mod sydøst ved Stubbjerg findes
smeltevandsfladens højeste punkt (proximale del). Sydøst for Stubbjerg vurderes
geologien at bestå af moræneler og ikke relevant i råstofmæssig sammenhæng.
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Terrænoverfladen i området varierer mellem ca. kote 40 og 60 mDVR. Morfologisk
er området karakteriseret ved randmorænestrøg og hedesletteaflejringer foran
randmorænerne. Dette fremgår af , som viser terrænvariationen i nærområdet.
Randmorænerne er det høje bagland mod syd- og nordøst (op til kote ca. 60), og
det flade forland foran er hedesletteaflejringerne (ca. kote 40).

Figur 2-2: Placering af undersøgelsesområdet i forhold til overordnede landskabselementer. Fra
Per Smed.

Ifølge Per Smeds kort over landskabselementer findes der meget få områder af
denne type på Øst- og Sydsjælland sammenlignet med resten af Sjælland, hvor
de udgør de regionale graveområder ved Sorø, Kalundborg og Slagelse.
Forekomster af størrelse med de store regionale graveområder er både af
mængde og kvalitetsmæssigt fraværende på Øst- og Sydsjælland, hvilket bevirker
at mindre forekomster, som den ansøgte, vil være attraktiv.
Morfologien for området har betydning for vurderingen af risici i forbindelse med
gravning under grundvandsspejlet. Det skyldes bl.a., at randmorænestrøg betyder,
at isen har skubbet lagene foran isranden op som skråtstillede lag. Der er derfor
ofte ikke hydraulisk forbindelse mellem lagene foran randmorænen (hedesletten),
over randmorænen til landskabet og de øvre grundvandsmagasiner bagved
randmorænen.
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Figur 2-3: Et tænkt vest-øst profilsnit gennem et istidslandskab. Fra Geografforlaget..

Figur 2-4: Terrænoverfladen I nærområdet. De karakteristiske randmoræner ses tydeligt som
højdedrag, og hedesletten vest herfor fremtræder som det flade område på figuren. Ikke i skala

Den prækvartære overflade i området udgøres af kalk, primært Bryozokalk,
beliggende i ca. kote 20-25 mDVR. Prækvartæroverfladen nord/nordvest for
graveområdet falder dog ned til ca. kote -40 mDVR i den såkaldte Ørslev Rende,
der formentlig er et resultat af ældre tektoniske bevægelser. Kalken udgør det
primære grundvandsmagasin i området, hvorfra indvindingen sker. Stedvist kan
der direkte ovenpå kalken ses sand, der har hydraulisk kontakt til kalken, og derfor
i disse områder udgør en del af det primære magasin, .
Over det primære magasin findes et relativt homogent lag af moræneler.
Tykkelsen af moræneleret varierer mellem 5 og 15 meter. I og over moræneleret
findes lag af sand, som dog ikke generelt er særlig udbredte.
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Figur 2-5: N-S Typeprofil med geologiske lag i området. Efter /1/

I forbindelse med råstofkortlægningen, blev der lokalt i råstofområdet udført en
række undersøgelser, i form af boringer og geofysik /2/. Ved undersøgelserne er
der optegnet geologiske profiler med samtolkning af geologi og resultater fra
geofysik. Profilernes placering er vist på Figur 2-9.
På Figur 2-6, Figur 2-7 og Figur 2-8 er vist tre profiler fra henholdsvis matrikel 3a
og 2a.
På profilerne ses råstofboringerne som brede lodrette søjler med navneangivelse
ved toppen. Geologien i boringerne er vist ved farver, således er rød sandede og
grusede aflejringer, brun er leraflejringer og rosa er siltaflejringer. Terræn er vist
som en grøn streg. Da der ved tolkningen er anvendt en ældre terrænmodel, kan
der forekomme variationer i terrænfladen, der ikke afspejler den reelle overflade.
Dette har dog ingen praktisk betydning. På profilerne ses den tolkede placering af
top og bund af de sandede og grusede aflejringer som orange streger (med grøn
og grå tolkningspunkter). Den tolkede geofysik ses som lodrette smalle søjler,
hvor farverne afspejler den målte modstand, og rød/orange/gul tolkes som
sandede og grusede aflejringer.
De geologiske profiler illustrerer sammenhængen til den generelle beskrivelse af
den geologiske opbygning I området. Den samlede tykkelse af den tilgængelige
forekomst er ca. 3 til 12 m sand, grus og sten indenfor det ansøgte område.
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Råstofforekomsten har varierende mægtighed. Således stiger tykkelsen mod
sydøst, dvs. mod kanten af randmorænen og når en tykkelse på ca. 12 meter på
selve randmorænen. I alle de viste boringer ses ler under råstofforekomsten.
SØ

NV

Figur 2-6: Profil SØ-NV på matrikel 3a. (Profil 1 på Figur 2-9)
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Ø

V

Figur 2-7:Profil Ø-V på matrikel 3a. (Profil 2 Figur 2-9)

N

S

Figur 2-8: Profil N-S på matrikel 2a. (Profil 3).

Der findes ikke brugbare pejlinger fra de kvartære sand/grus lag, hvorfra
råstofferne skal udvindes. Lagene har begrænset udstrækning og anvendes derfor
heller ikke til indvinding, /1/. Ved de udførte råstofboringer, blev der heller ikke
påvist tilstrømmende grundvand i store mængder, hvilke indikerer, at eventuelle
grundvandsmagasiner i de øvre sandlag er meget lokale, hvis de er tilstede.
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I forbindelse med nærværende undersøgelse, er der gennemført prøvegravninger,
da der i data fra de tidligere undersøgelser ikke var konsistens med hensyn til
eksistensen af et øvre vandspejl. Der er udført to prøvegravninger den 18-9-2018
(se bilag 3), en gravning på hver matrikel. Ved begge gravninger er der
konstateret grundvand omkring kote 37 mDVR90.
Som følge af den geologiske og hydrogeologiske opbygning i området, vurderes
det som sandsynligt, at eventuel gravning under grundvandsspejl vil ske i lokalt
afgrænsede grundvandsmagasiner, uden påvirkning over større områder. Der er
dog ved konsekvensvurderingerne antaget, at der er tale om et
sammenhængende øvre grundvandsmagasin med nogen udstrækning.
Det primære grundvandsmagasin i kalken er i øvrigt spændt, og trykket står ca. 46 meter under terræn.

Figur 2-9:Udvalgte DGU boringer indenfor ca. 1 km’s radius centralt fra graveområdet. Profillinjer
er vist med nummer.

2.3.

Almen Vandforsyning
Det ansøgte område berøres ikke af indvindingsoplande til almene
vandforsyninger, og der findes ikke boringer til almen vandforsyning indenfor en
radius af 2-3 km fra den fremtidige gravefront.

2.4.

Anden Vandforsyning
Indenfor en radius på 1 km, regnet central fra det ansøgte graveområde, er der
udvalgt 17 DGU-boringer til nærmere vurdering af de hydrogeologiske forhold, se
Figur 2-9. Et udtræk fra JUPITER (den 12.7.2018), viser, at der ikke er tilknyttet
aktive tilladelser til de udvalgte boringer, hvilket indikerer, at der kan være tale om
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privat indvinding af mindre omfang. Der kan dog også være tale om fejl i
registreringerne i Jupiter.
Udtrukne data fremgår af bilag 1. Det ses, at alle boringer har indtag, åbne som
filtersatte, er i tilknytning til kalken. Over kalken ses, i alle boringer, generelt ler
med over 10-14 m’s tykkelse (nogle boringer 16-18 m), med en enkelt afvigelse på
6 m i DGU nr. 217.646. Boringerne sandsynliggør, at der i det påtænkte
graveområde er en god lerbeskyttelse i forhold til det primære
grundvandsmagasin, som også indikeret ved den første råstofundersøgelse.

2.5.

Natur
Værdikortlagte naturområder i nærheden af det ansøgte område, fremgår af Figur
2-10.
Omkring 1,2 km vest for den vestlige afgrænsning af det ansøgte graveområde,
findes Bagholt Mose, der er et registreret natura 2000 område. Området er en
tidligere højmose, hvor der er gravet tørv.
Indenfor det ansøgte område ses dog en række naturområder, som i sagens natur
vil blive påvirket af udnyttelsen, fordi de ligger indenfor graveområdet.
Håndteringen af disse er behandlet særskilt i besigtigelsen/naturafsnittet i
hovedrapporten og i bilaget med naturbeskrivelserne.
Perifert til området ses også flere registrerede søer/vandhuller/naturområder, som
vist på Figur 2-10.

Figur 2-10: Kort med værdiregistrerede naturområder. Grøn skravering viser beskyttet natur, blå
linjer beskyttede vandløb. Oplysninger fra Danmarks Miljøportal (13.7.2018). Ansøgte område vist
med rød linje.
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Der er ifølge Miljøportalen ikke V1 og V2 kortlagte arealer indenfor 1 km’s radius
fra det ansøgte graveområde.

3.

Konsekvenser
Påvirkningen fra gravning under grundvandsspejlet er teoretisk beregnet ud fra
Miljøministeriet anbefalinger /3/. Resultatet af beregninger fremgår af Figur 3-1.
Indenfor en afstand af 700 meter, er påvirkningen af grundvandsspejlet faldet til 5
cm, hvilket er noget mindre end den naturlige årlige variation, der skønnes af
størrelsesorden 1 meter.
Der er tale om en analytisk beregning, hvor det ved valget af parametre er søgt at
få konservative resultater. Det vil sige resultater, der giver større sænkninger end
den faktuelle sænkning fra gravningen, men stadig på baggrund af et realistisk
parametervalg.

Påvirkning af grundvandsspejl i magasin
30

Sænkning (cm)

25
20
15
10
5
0
0

200

400

600

800

1000

Afstand fra Gravesø (m)
Figur 3-1: Påvirkning af grundvandsspejlet I magasinet, som funktion af afstanden fra gravesøen.
Der er anvendt en Kh værdi på 1x10-3 m/s, en porøsitet θ på 0,25 samt en mættet magasintykkelse på
3 meter, indvindingsmængde på 100.000 m3/år.

Ved vådgravning fjernes ikke vand fra magasinet, men derimod råstof, hvilket
bevirker, at den fjernede råstofmængde erstattes af en tilsvarende mængde
tilstrømmende grundvand. Derom rokeres så at sige vand i grundvandmagasinet
under vådgravning.
Gennem flere års praksis og overvågning er det vist, at gravning under
grundvandsspejlet i realiteten kun giver anledning til meget små sænkninger lokalt
i gravesøen, og at påvirkningen kun udbredes meget lokalt, omkring 200 meter fra
gravesøen /4/. I øvrigt er påvirkningen af kort varighed, og er mindre end den
naturlige variation i grundvandsmagasinet.

3.1.

Påvirkning

3.1.1.

Almen Vandforsyning
Boringer til almen vandforsyning findes ikke indenfor en afstand af minimum 1 km
fra det ansøgte areal. Indvindingsoplande til almen vandforsyning skærer heller
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ikke det ansøgte areal. Grundet afstand til boringer og indvindingsoplande,
vurderes det derfor, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af disse, som følge af
gravningen under grundvandsspejlet.
3.1.2.

Anden vandforsyning/markvanding
Alle registrerede indvindinger i øvrigt i nærområdet sker fra det primære magasin,
der er velbeskyttet, dækket af til 12-15 meter ler. Gravning i sekundært vandspejl
over leret, vurderes ikke til at have sætnlig påvirkning på vandspejlsforhold i
kalken, grundet lerlaget.
Aktive markvandingsboringer i Kalken vil således heller ikke blive påvirket.
Det primære magasin er herudover spændt, hvilket det ikke ville være, hvis der
var betydende hydraulisk kontakt til kalken, og det er dermed også hydraulisk
beskyttet mod påvirkning fra gravningen.

3.1.3.

Kortlagte Naturværdier
Værdikortlagte naturområder i nærheden af det ansøgte område, fremgår af Figur
2-10.
Omkring 1,2 km vest for den vestlige afgrænsning af det ansøgte graveområde,
findes Bagholt Mose, der er et registreret natura 2000 område. Området er en
tidligere højmose, hvor der er gravet tørv.
Med baggrund i de foretagne teoretiske beregninger af påvirkningen fra
gravningen under grundvandsspejlet, er de teoretisk beregnede sænkning i denne
afstand meget mindre end den naturlige årlige svingning i grundvandsspejlet, og
den reelle påvirkning vil næppe være registrerbar. Herudover er højmoser generelt
ikke følsomme overfor variationer i grundvandsstand, og desuden er området ved
Bagholt mose drænet. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning
af Bagholt mose, som følge af gravningen under grundvandsspejlet.
Indenfor det ansøgte område ses dog en række naturområder, som i sagens natur
vil blive påvirket af udnyttelsen, fordi de ligger indenfor graveområdet.
Håndteringen af disse er behandlet særskilt i besigtigelsen/naturafsnittet.
Perifert til området ses også flere registrerede søer/vandhuller/naturområder, som
vist på Figur 2-10.
Vandhuller og registreret natur i området syd-sydøst for det ansøgte område, ved
Stubbjerg, vurderes ikke til at blive påvirket af gravning under grundvandsspejlet,
da der formentlig ikke er hydraulisk kontakt mellem det ansøgte område, og
eventuelle øvre grundvandsmagasiner her. Den registrerede naturtype i området
umiddelbart syd for Ulstrup og tæt på den påtænkte råstofindvinding, er af typen
overdrev, der ikke er følsom overfor den påtænkte aktivitet. Øvrige vådområder,
herunder Stubbjerg Sø vurderes ikke til at blive påvirket, grundet manglende
hydraulisk kontakt til graveområdet. Der er formentlig tale om arealer, der tidligere
har været udnyttet til råstofgravning.
Der vurderes heller ikke at ske påvirkning for de øvrige vådområder i periferien til
det påtænkte graveområde.
I bilag 2 er vedlagt profiler fra SCALGO (præcisionsopmålt overflade, med
mulighed for at foretage analyser af vadbevægelser m.v.), som viser variationen i
terrænoverfladen, samt koten for de frie vandspejl, på et vest til sydøst gående
profil gennem området. Der ses en meget markant terrænvariation henover
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forlandet, morænebakkelandet og det bagved liggende terræn. Det fremgår også
af profilet, at der er ved en sammenligning med det målte øvre vandspejl ved
gravningen (Kote 37), og de frie vandspejl, er en forskel på op til flere meter. I
området mod øst/sydøst ses en forskel på op til 4 meter (det frie vandspejl i søen
ligger i ca. kote 41). Dette indikerer, at der ikke er hydraulisk forbindelse mellem
grundvandet i det ansøgte område, og vådområderne øst/sydøst for arealet.
Profilet viser tydeligt den glacialt forstyrrede del af området, hvor der også
forventes at skulle graves under grundvandsspejlet på den højtliggende del af
matr. 2a. Grundet den glaciale forstyrrelse og ovenstående vurdering af vandspejl,
vurderes det, at der ikke er hydraulisk forbindelse mellem sandet på gravearealet,
og området umiddelbart syd til syd-øst herfor, herunder de registrerede § 3
områder og Vedskølle Å, der forløber i en afstand af ca. 150 meter fra
graveområdet. Grundet den manglende hydrauliske forbindelse og den forventede
lave sænkning fra gravningen, som er mindre end den naturlige årstidsvariation,
vurderes der ikke til at ske nogen væsentlig påvirkning af Vedskølle Å, som ved
besigtigelse i øvrigt ikke kunne påvises i området.
3.1.4.

Forureningskortlagte lokaliteter
Der kan teoretisk set ske en mobilisering af eventuel grundvandsforurening. V1
(formodet forurenet) og V2 (forurening konstateret) kortlagte arealer skal derfor
også vurderes i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet på det ansøgte
område. Afstanden til de nærmest beliggende kortlagte arealer er imidlertid så stor
(ca. 1 km), at det vurderes, at der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af disse,
fra gravning under grundvandsspejlet.

3.1.5.

Påvirkning af naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer
Der vil ikke være risiko for forsuring og mobilisering af okker som følge af
råstofindvindingen. Der er få oplysninger på Miljøportalen om områdets okker
potentiale, og de siger lav risiko, primært for de registrerede §3 områder. Det
vurderes derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning
Da den fremtidige grusgrav ikke ligger kystnært, og ikke i nærheden af
saltstrukturer i undergrunden, er der ikke risiko for saltvandsoptrængning, som en
følge af råstofindvindingen.
Nitratsårbarheden ændres ikke som følge af råstofindvinding. I teorien vil risikoen
for nedsivning af pesticider øges, når muldlaget fjernes. Efterbehandling til
naturområder/rekreative formål vil imidlertid bevirke, at der i fremtiden ikke vil blive
anvendt sprøjtemidler eller gødning indenfor graveområdets areal.
Dette forhold vil også have en positiv effekt på de kortlagte §3 områder, fordi
belastningen med næringsstoffer og pesticider reduceres i det efterbehandlede
område.
Eventuelle anvendte pesticider på naboarealer vil nedsive der, og ikke medføre
afstrømning af pesticidforurenet overfladevand til de ansøgte områder.
I forbindelse med driften, vil brændstofpåfyldning ske på befæstede arealer, og
opbevaring af brændstof vil ske i godkendte tanke.
Generatorer vil blive forbundet via fast ledning til godkendt tank, og vil have
vakuum tilslutning, således at løbende påfyldning ikke er nødvendig,
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Anvendelse af maskiner til indvindingen af råstoffer, og risikoen herved, kan
sammenlignes med almindelige anlægsarbejder eller landbrugsdrift. Risikoen for
uheld som følge af den daglige drift vurderes som ikke væsentlig.

4.

Sammenfatning
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om tilladelse til udnyttelse
af råstoffer på op til 250.000 m 3/år, heraf forventeligt 100.000 m 3/år under
grundvandsspejlet.
Den eksisterende geologiske og hydrogeologiske viden indikerer, at et eventuelt
øvre grundvandsspejl i området kun har lokal udbredelse. De foretagne
beregninger af påvirkningen fra gravningen viser, at denne er mindre end den
forventelige, årlige variation.
Registrerede §3 vådområder indenfor graveområdet vil blive bortgravet.
Natura 2000 området ved Bagholt mose vil ikke blive påvirket, og der vil ikke ske
påvirkning af grundvandsfølsom natur og vådområder i nærheden af den planlagte
grusgrav.
Der vil heller ikke ske påvirkning af almene og ikke-almene vandforsyninger, mark
vanding eller anden indvinding i området.
Gravningen under vandspejlet vil heller ikke mobilisere kortlagte vandbårne
forureninger i området.

Referencer
/1/

Indsatsområde Køge Syd, hovedrapport, juli 2005. Cowi for Roskilde Amt.

/2/ Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard, juni 2010. Grontmij/Carl
Bro for Torben Lang.
/3/ Nielsen, K, J. Claesson og G. Gustafsson. Miljøprojekt 526: Følgevirkninger
af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøstyrelsen.
/4/ Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav. Region
Hovedstaden, 2015

13 (13)

Bilag 1 – JUPITER udtræk
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DGUNR
217.1233
217.1197
217.1173
217.539
217.470
217.538
217.94
217.224
217.636
217.199
217.214B
217.217
217.540
217.93
217.214A
217.590
217.646

URL
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

KODE
S
S
S

KODE_TEKST
Sløjfet
Sløjfet
Sløjfet

V

Vandboring

V
V

Vandboring
Vandboring

V
A

Vandboring
Andet

POSTNR
4682
4682
4660
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682
4682

BORINGSBY

Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby
Tureby

STED1
Juellundvej 5
Ulstrup Bygade 5
Vangevej 4, Bjerrede
BJERREDE, IB KORSGÅRD PETERSEN
BJERREDE, GL. TOFTEGÅRD, GDR. JENS F. JENSEN
Bjerrede, Tureby
BJERRED BRYGGERI
BJERREDE, GARTNER. L. RASMUSSEN
Bjerrede, Rødemosevej 9
Gammeltoftegård Stenværk, Bjerrede
BJERREDE, HOLTEBAKKEGÅRD, BENT PEDERSEN
BJERREDE, VASEGÅRDEN, GDR. CHR. FREDERIKSEN
BJERREDE, BØGELY, GDR. JØRGEN HVIID NIELSEN
MOSEGÅRD
BJERREDE, HOLTEBAKKEGÅRD, GDR. BENT PEDERSEN
Bjerrede, Pilebækgård
Bjerredevej 33

KOMNR
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

KOMMUNENAVN
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe
Faxe

REGION
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085

REGION_TEKST
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland
Sjælland

DYBDE
4.7 m.
m.
24 m.
26 m.
31 m.
24 m.
23 m.
21.9 m.
26 m.
31 m.
30.6 m.
21 m.
22.5 m.
18 m.
37 m.
35 m.
24 m.

DATO

AAR Indtag

1969-09-19
1949-01-01
1969-11-11
1919-01-01
1953-10-03
1975-02-26
1949-01-01
1956-03-12
1952-06-07
1969-11-13
1919-01-01
1951-06-13
1973-03-16
1973-10-19

1969
1949
1969
1919
1953
1975
1949
1956
1952
1969
1919
1951
1973
1973

kalk
kalk
kalk
kalk
kalk
kalk
kalk
kalk
K/grus
kalk
kalk
kalk
kalk
kalk

dybdeler

15,5
21
19
22
18
17
17
17
14
15
17
25
22
19

2-15
4-21
7-19
mangler b
3-16
3-17
4-17
3-17
4-14
4-15
mangler b
7-23
4-22
13,5-19

GVS

5,07
4,91
5,04
5,5
5,03
2,31
5,73
2,77
6,41
7,1
4
6
4,3
5,28

FORMAAL
C
C

FORMAAL_TEKST
Brønd
Brønd

ANVENDELSE
S
S
S

ANVENDELSE_TEKST
Sløjfet/opgivet bor
Sløjfet/opgivet bor
Sløjfet/opgivet bor

FORMANV
S
S
S

FORMANV_TEKST
Sløjfet/opgivet bor
Sløjfet/opgivet bor
Sløjfet/opgivet bor

V

Vandforsyningsboring

V

Vandforsyningsboring

V
VM

Vandforsyningsboring
Markvanding/gartneri

V
VM

Vandforsyningsboring
Markvanding/gartneri

V
VM

Vandforsyningsboring
Markvanding/gartneri

V
V

Vandforsyningsboring
Vandforsyningsboring

V
P

Vandforsyningsboring
Pejleboring

V
P

Vandforsyningsboring
Pejleboring

ID
491259
474556
445374
187576
187507
187575
187108
187260
187673
187234
187250
187253
187577
187107
187249
187627
187683

BORID
491259
474556
445374
187576
187507
187575
187108
187260
187673
187234
187250
187253
187577
187107
187249
187627
187683

BROENDBORER
ukendt
ukendt
ukendt

n køge

c bjæverskov
c bjæverskov

c bjæverskov

CYKLOGRAM
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

DATAEJER
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS
GEUS

Aktiv Tilladelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANLAEGID
0
0
0
0
103332
120692
0
0
120692
0
0
120692
0
0
0
103338
0

ANLAEGNR

ANLAEGSNAVN

JOURNR

313.V95.40.0002.00
30.V30.30.0006.00

Vivi-Ann Sauer Lange
VA's kortlægningsområde Suså

V95
V30

Husholdning 1-2 husstande
Institutioner o.lign.

30.V30.30.0006.00

VA's kortlægningsområde Suså

V30

Institutioner o.lign.

30.V30.30.0006.00

VA's kortlægningsområde Suså

V30

Institutioner o.lign.

313.V40.40.0036.00

Jesper Nørtoft Jensen

V40

Markvanding

8-77-23-1-313-1-1987

VIRKTYP VIRKTYPT

Bilag 2: Scalgo Profil

Terræn profil, ca. 1200 m (Scalgo). Profilet forløber vest-øst ca. 700 m og ca. 500 m sydøst Pile angiver områder med frit
vandspejl.

Bilag 3: Prøvegravninger

Lithologi

Analyseret

Prøve

Dybde (m)

Bjerredevej
Boring: 36.12

0

Lithologi

Beskrivelse

MULD
SAND, ml, gruset, svagt stenet

12.1 x

1 12.2 x

Aftagende Rodindhold

SAND, gr, stærkt gruset, svagt stenet, Farve:mørk
Lyst smeltevandssand, med fingrusstriber

12.3 x

2

Borefirma: M.J. Eriksson
Prøvegravning
Logget af: Hans
Dato: 06-09-2018

2.7

SAND, ml, svagt gruset

3
Moræneler
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

STOP: Ramt Moræneleren

Lithologi

Analyseret

Prøve

Dybde (m)

Bjerredevej
Boring: 36.13

0
1

2

Borefirma: M.J. Eriksson
Prøvegravning
Logget af: Hans
Dato: 06-09-2018

Beskrivelse

Lithologi
MULD

13.1 x

Sand, fint-ml, enkelte grus og sten korn

13.2 x

SAND, gr, gruset

13.3 x

SAND, ml-gr, enkelte gruskorn

3

grovere nedad

SAND, ml

3

4
13.4 x

STÆRKT GRUSET, SAND, gr, stenet (11%)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

STOP: Hul skrider sammen

17.5 Bilag 5 - Natur

Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Tureby

73

Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Tureby
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