Returadresse:
Køge Kommune, Byg- og Planafdeling
Torvet 1, 4600 Køge

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
naturmiljo@regionsjaelland.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

16. november 2020

2020-072414-12

Byg- og Planafdeling

Høringssvar fra Køge Kommune på forslag til Råstofplan 2020

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Køge Kommune har gennemgået regionens offentliggjorte forslag til
Råstofplan 2020.

www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67

Graveområde ved Bjerrede
Køge Kommune konstaterer, at der i planforslaget udlægges et nyt
graveområde på 16,8 ha i tilknytning til graveområdet ved Bjerrede i Faxe
Kommune tæt på kommunegrænsen ved Køge Kommune. Det anslås, at det
vil kunne give en merforkomst på 0,4 mio. m3 sand, grus og sten for
området.

Kontakt:
Troels Wissing
Tlf. +45 56 67 68 13
Mail tmf@koege.dk

Køge Kommune har i forbindelse med høringen af miljøkonsekvensrapporten
for denne råstofindvinding afgivet et høringssvar. Køge Kommune vil benytte
lejligheden til at gentage forholdene i dette:
Region Sjælland vurderer, at Bjerredevej, som blandt andet ligger i Køge
Kommune har en bredde på ca. 5,8 meter, og det vurderes, at to lastbiler
lige akkurat kan passere hinanden og vil føre til nedsat hastighed og
fremkommelighed. Køge Kommune vurderer, at vejbredden er smallere. I
krydset Byvej/Bjerredevej kan to sættevognstog ikke passere hinanden og
foretage svingbevægelse samtidig.
Desuden indstiller Køge Kommune, at der bør stilles krav om, at de trafikale
forhold på Bjerredevej forbedres, og at det sker under hensyn til de bløde
trafikanter. Det kan for eksempel ske ved at udvide Bjerredevej, så der kan
passere to lastbiler, og at den etableres som en to-minus-en vej i det
omfang oversigtsforholdene tillader det, og således at de bløde trafikanters
sikkerhed samtidig varetages. Desuden bør oversigtsforholdene i krydset
Bjerredevej/Byvej forbedres. Eventuelt kan det overvejes at etablere en
rundkørsel ved Slimmingevej, som foreslået af naboer i området.
Det vil være bygherren (Nymølle Stenindustrier A/S), der skal bekoste
vejforbedringerne.
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Interesseområder og genanvendelse
Køge Kommune konstaterer, at der i planforslaget er udtaget en række
interesseområdet i Køge Kommune med et areal på i alt 184 ha. Det er Køge
Kommune positive overfor.
Desuden bakker Køge Kommune op om, at Region Sjælland i planforslaget
lægger op til at arbejde for bæredygtig ressourceudnyttelse for at imødegå
knappe råstofressourcer i fremtiden. Herunder ved hjælp substitution med
andre materialer (genanvendelse, fornybare materialer, overskudsjord med
videre). Desuden bakker Køge Kommune op om fælles råstofstrategi for
råstofindvindingen i Danmark.
Venlig hilsen
Marie Stærke
Borgmester

Peter Frost
Kommunaldirektør
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