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1 Afgørelser fra Region Sjælland  

1.1 Råstofloven  
På baggrund af ansøgning af Jørgen Larsen og med hjemmel i råstofloven1 meddeler Region Sjæl-

land hermed tilladelse til en årlig indvinding af 100.000 m3 sand, grus og sten over grundvands-

spejlet, på matrikel 3a og 11ab som angivet på oversigtskortet s. 4. 

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3 

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet 

i afsnit 6, jf. bilag 2 og 3.  

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 1.450 millioner kr., jf. afsnit 3.1.1. 

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet. 

1.2 VVM-screening 
Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der 

ikke skal udarbejdes en miljøvurdering2. 

VVM screeningen fremgår af bilag 4. 

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV 
Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og 

projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt3 og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- 

eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plante-

arter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Regionens vurdering fremgår af afsnit 7.2. 

  

                                                           
1 LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8. 
2 LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
3 BKG nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter, § 7 og 8. 
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2 Afgørelser fra andre myndigheder  

2.1 Museumsloven 
Sorø Kommune har den 04-07-2018 meddelt dispensation til gennemgravning af dige4. 

Dispensationen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1. 

  

                                                           
4 LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, § 29j, stk. 29j, stk. 2. 
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3 Vilkår  

3.1 Vilkår efter Råstofloven  

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes 

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning 

 Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum 
Vestsjælland om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 8.4 

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan 

 Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med 
den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer 
for indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling 
er udarbejdet af ansøger. 

 Området, hvor indvindingen har fundet sted, efterbehandles hovedsageligt til landbrug. 
Stejle skrænter med hældninger på 1:2 og 1:2½ efterlades ubehandlet. Efterbehandlingspla-
nen er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.13 og skitseret i bilag 2 og 3. 

 Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis 

indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, 

der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget 

nivellement og opmåling af arealet. 

 

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse 

 Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen 
udnyttes. 

 Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 1.450.000 kr., som er beregnet ud fra 4 ha 
efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr. /ha og 3 ha efterbe-
handlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha. 

 Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter ”Danmarks Statistiks omkostningsindeks for 
anlæg, jordarbejde”. 

 Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en kon-
kret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det 
åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de 
allerede udgravede arealer. 

 Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af 
garanti fra et pengeinstitut eller et kautions – og garantiforsikringsselskab. Gravning må 
ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland. 

3.1.1.4 Afmærkning 

 Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dæk-
kes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres 
med betonringe el. lign. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære 
markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.  

http://www.regionsjaelland.dk/
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 Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.  

 

3.1.2 Råstofindvindingen 

3.1.2.1  Vilkår om adgangsvej 

 Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvis-
ning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstof-
graven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse. 

3.1.2.2 Interne køreveje 

 Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes 
rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.  

3.1.2.3  Jord – og materialeoplag 

 Materialeoplag samt oplag af afrømmet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte 
indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke 
gravet terræn.  

 Overjorden placeres i volde inden for arealet omfattet af denne gravetilladelse og med en 
maksimal højde på 5 m over det omgivende/ikke gravet terræn. I ansøgningen har ansøger 
angivet den planlagte placering af jordvolde. 

 Der må ikke placeres jorddepoter inden for 2 meter fra digefoden langs diget.  

 Muld og overjord skal adskilles, enten i forskellige depoter eller adskillelse ved f.eks marke-
ringsnet. 

 

3.1.3 Tilladte driftstider 

 

 Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: 

 Mandag til fredag kl. 07.00 - 16.00, dog ikke helligdage. 

 Lørdag kl. 07.00 - 12.00, dog ikke helligdage.  

 På matr. 11ab er driftstiden begrænset til hverdage 

 Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens om-
råde samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel: 

 Mandag til fredag kl. 06.00 – 16.15, dog ikke helligdage. 

 Lørdag kl. 07.00 - 12.00, dog ikke helligdage. 

 Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra 
Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen 
orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.  

 Lastbiler må parkere i graven med motoren slukket fra en time før til en time efter de til-
ladte driftstider. 
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3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer  

3.1.4.1 Støjvilkår 

 Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnede værdi af virksomhe-
dens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger 
følgende grænser: 

 

 Mandag - fredag 
kl. 07.00 - 18.00 
lørdag 
kl. 07.00 – 14.00 
 

Mandag - fredag 
kl. 18.00 - 22.00 
lørdag 
kl. 14.00 – 22.00 
søn- og helligdag 
kl.   07.00 – 22.00 

Alle dage 
kl.22.00-07.00 
 

3. Område for blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse 
(ved hus eller opholdsare-
aler op til 15 meter fra hu-
set), centerområder (by-
kerne) 

55 45 40 

3.1.4.2 Støj i anlægs - og efterbehandlingsfasen 

 Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 8.00 - 16.00, mandag til fredag, i 
forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning 
af muld og overjord samt terrænreguleringer. 

3.1.4.3 Intern trafik og transport 

 Motoren i et holden motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højt nødvendigt, 
og højst 1 minut, medmindre køretøjet er i gang med pålæsning. 
 
Undtagelser fra dette: 

o Der er tale om gravemaskiner, dumpere og andet motordrevet materiel der anven-

des til indvindingen 

o Hvor det af hensyn til køretøjets anvendelse, efter dets funktion, er nødvendigt at 

udnytte motorkøretøjets anvendelse, efter dets funktion, er nødvendigt at udnytte 

motorens trækkraft til af- og pålæsning 

o Ved tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde 

3.1.4.4  Pligt til støjmåling/støjberegning 

 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger ef-

ter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Be-

slutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksi-

malt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede. 

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning 

 Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 
5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under 
forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.  

 Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. 
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3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger 

 Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves 
støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan 
for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støj-
skærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse. 

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

 Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til 
støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: 

 

 

Anvendelse 

A-vægtet 

lydtrykniveau 

(10-160 Hz), dB 

G-vægtet 

infralydniveau 

dB 

Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. 

Aften/nat (kl. 18-07) 

Dag (kl. 07-18) 

 

20 

25 

 

85 

85 

Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende 

støjfølsomme rum 

 

30 

 

85 

Øvrige rum i virksomheder 35 90 

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet 
over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig 
reduceres de anførte grænser med 5 dB 
 

 Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelera-
tionsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: 

 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau, Law i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet) 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 

Børneinstitutioner og lignende 

75 

75 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18 

Kontorer, undervisningslokaler, og lign. 

80 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale 

KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S 
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Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, 

gælder grænseværdien Law = 80 dB. 

 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter an-
modning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning 
om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves 
målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede. 

 Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retnings-
linjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i “Orientering fra Miljøsty-
relsen”, nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et labora-
torium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling - ekstern støj”. 

3.1.5 Materiel 

 Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Udvidelser eller 
ændringer skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i 
denne periode stille supplerende vilkår. 

3.1.6 Støv 

 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således 
skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, ma-
terialebunker og produktionsanlæg.  

 Der må ikke udspredes andre støvdæmpende midler end vand. 

 På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t. 

3.1.7 Forebyggelse mod forurening 

3.1.7.1 Brændstoftanke 

 Der må ikke opstilles tanke uden at en forudgående ny aftale er lavet en aftale om dette, idet 
ansøger har oplyst at der ikke skal opstilles tanke i grusgraven. 

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel 

For tankning reparation, vask og parkering af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grus-
graven, gælder følgende: 
 

 Tankning af mobilt materiel foregår uden for grusgravens areal. Reparation samt parkering 
af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og 
dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal 
være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal. Alternativt 
kan der anvendes sugemåtter til drypspild. 
 

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, f.eks. sorteringsanlæg, som anven-
des i grusgraven, gælder følgende: 
 

 Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-
tank. 

 Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem 
pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der 
være en lynkobling monteret. 
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 Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tank-
ningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld. 

 Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der 
etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt 
skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spild-
bakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af 
spildbakken eller grubens volumen.  

3.1.7.3 Øvrigt oplag 

 Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads 
inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb 
og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og 
overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbeva-
ringsenhed.  

3.1.7.4 Olie- og kemikaliespild 

 Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, 
og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. 

 Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal op-
samles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.  

3.1.7.5 Affald 

 Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betrag-
tes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladel-
sen til indvinding af råstoffer omfatter. 

 Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - hen-
lægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.  

3.1.8 Dræn 

 Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Sorø kommune og Region 
Sjælland underrettes. 

3.1.9 Vilkår om belysning 

 Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over ter-
ræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time 
før til 1 time efter driftstiden. 

3.1.10 Arkæologi og geologi 

 Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, 
skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Museum Vest-
sjælland. 
 

 Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgra-
vens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige 
og videnskabelige grunde. 
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3.1.11 Graveafstande og efterbehandlingsanlæg 

 Skemaet, (jf. kort på følgende side med angivelse af strækninger og afstande), viser den til-
ladte graveafstand, vandret målt, i forhold til graveområdets afgrænsning. Der må ikke fo-
retages gravning mellem graveområdets ydre afgrænsning og efterbehandlingslinjen (e). 
(gvs = grundvandsspejlet). 

  

Areal (m), 
som  ikke 
må berø-
res (e) 

Afstand (m) 
til gravning 
over gvs  
(Go) 

Terræn dybde 
til 1 m over gvs 

Skråningsanlæg 
ved  
efterbehandling   

A 3 9 6 1:2   

B 1 61 6 1:20   

C 1 7 6 1:2   

D 3 24 6 1:7   

E 1 22 6 1:6   

F 1 19 6 1:6   

G* 3 11 6 1:2,5   

H 10 18 6 1:2,5   

I 3 9 6 1:2   

* Mod beboelsesejendomme må der ikke graves nærmere end 25 m og mod vej med tung trafik 10 m 
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3.1.12 Indskiftning  

 Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen 
jf. bilag 5 ”Graveafstande og periferiskråninger”. 

 For maksimal udnyttelse af råstofferne kan der træffes aftale om indskiftning i blivende pe-
riferiskråninger, som angivet i bilag 2. Graveafstande og periferiskråninger”. Aftale om ind-
skiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning 

 Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning stille yderligere vilkår om, hvor lang tid der 
må gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang 
tid der må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbe-
handlingslinjen (se bilag 2) træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og 
gravning.  

 Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af 
grusmaterialer på tværs af matrikelskel i forbindelse med gravning af skråninger. 

3.1.13 Efterbehandling 

 Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er 
praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.  

 Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal 
nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.  

 Efterbehandlingen skal minimum udføres med periferiskråninger som vist i ovenstående 
skema, jf. bilag 5. Efterbehandlingen kan påbegyndes fra efterbehandlingslinjen (e), der er 
vist i ovenstående skema. 

 Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering. 

 Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede 
arealer. 

 I henhold til kommunens anbefalinger, jfr. bilag 8, stilles vilkår om, at de skrænter, der ef-
terlades stejle og dermed ikke efterbehandles til landbrug, skal efterlades uden muld og 
ikke må tilplantes. 

3.1.14  Afslutning 

 Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør. 

 Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes. 

 Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte funda-
menter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet 
senest 1 år efter indvindingens ophør. 
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4 Vilkår fra andre myndigheder 

4.1 Sorø Kommune 
Sorø Kommune har givet dispensation til digegennembrud efter § 29j, stk. 2 i museumsloven. Der 

er stillet følgende vilkår for dispensationen: 

 At digets struktur dokumenteres af Museum Vestsjælland inden, at gennembruddet 
foretages. 

 At diget rekonstrueres med samme opbygning som dets nuværende opbygning, 
så diget får en så autentisk struktur som muligt. 

 At den rekonstruerede del af diget så vidt muligt får samme højde, bredde 
og udseende, som det eksisterende dige. 

 At diget etableres i samme kote, som den nuværende kote for diget. 

 At diget er rekonstrueret senest 6 måneder efter at indvindingen på ejendommen 
Lillevangsvej 4, 4180 Sorø er ophørt. 

 At dispensationens gyldighed er svarende til gravetilladelsens, der skal 
indhentes fra Region Sjælland. 

 At dispensationen er bortfaldet, hvis der ikke indenfor 3 år er opnået gravetilladelse 
fra Region Sjælland. 

 

Vilkårene er stillet for at diget rekonstrueres så autentisk som muligt. 
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5 Grundlag for tilladelsen 

5.1  Ansøgningen  
 

 Ansøgningsskema af 12-03-2018 

 Der er søgt om gravetilladelse på dele af matr. nr. 3a samt hele matr. 11ab, Døjringe By, 
Munke Bjergby, Sorø Kommune og udgør totalt ca. 7 ha. (vist herunder). 
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 Nuværende terrænkote +40 til +34. 

 Planlagt gravedybde 7 meter under terræn. 

 Der forventes årligt produceret 80.000-100.000 m3 sand-, grus- og stenmaterialer. Der 
graves ikke under grundvandsspejlet. 

 Med en indvinding på op til 100.000 m3 en gennemsnitlig vægtfylde på 1,5 t/m3, forventes 
en transport fra graveområdet på ca. 5000 lastvognslæs/år = gennemsnitlig 22 last-
vogne/dag 

 Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet over grundvandsspejlet med henblik på 
retablering til landbrugsjord. De stejle skrænter mod øst og vest efterlades med henblik på 
naturudvikling. 

 Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2028. Den planlagte påbegyndelse af indvindin-
gen er nu 2019 (så tilladelsen kan løbe fra 2019-2029). 

 Der er ikke ansøgt om knusning 

 Ansøger har oplyst at der ikke findes brændstoftanke (mobile eller stationære) indenfor det 
godkendte graveområde. 

 Beskrivelse af anvendt materiel 
 

Type Type brændstof/oliestoffer 
Gummiged Diesel 
Gravemaskine Diesel 
Transportabelt sorteringsan-
læg 

Diesel 

 

5.2 Geologi og grundvandsforhold 

5.2.1 Regional geologi 

Sorø Regionale Graveområde ligger i et nord/sydgående smeltevandssystem, som strækker sig mel-
lem Åmosen og Tystrup sø. Smeltevandsdalen er dannet under sidste istid, Weichsel og er en del af 
et større smeltevandskompleks der strækker sig fra Åmosen i nord til syd for Næstved. 
Landskabet er karakteriseret ved dødislandskab med gennemskærende smeltevandsaflejringer, 
skabt i det skiftende istidsmiljø. 
 
Materialerne i området er således karakteriseret ved grove materialer, med moderat indhold af 
kalk og lavt indhold af porøst flint. 
 
De kvartære aflejringer i området har en tykkelse på op til 75 m (se boringer 210.766, 210,624). 
Prækvarteroverfladen udgøres af Kertemindemergel, der er en dæklagsaflejring over Lellinge grøn-
sandskalken, der sammen med smeltevandssandlagene op til ca 30 meter under terræn udgør om-
rådets drikkevandsmagasiner. 
 
I området omkring Døjringevej/Lillevangsvej træffes prækvartæroverfladen i -50 til -75 meter. 
Graveområdet er beliggende i terrænkote ca. +34 - +40 m. Området ved Døjringevej/Lillevangsvej 
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er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), men udenfor indvin-
dingsopland til et vandværk. 
Den nærmeste recipient er en §3-beskyttet sø beliggende ca. 300 m sydvest for graveområdet. Tude 
Å står i forbindelse med denne. 
 

5.2.2 Hydrogeologiske forhold 

De nærmeste vandværker er Dybendal og Døgringe Vandværk som ligger hhv. 1 vest for og 1,5 km 

nordøst for graveområdet. Graveområdet er aktuelt udenfor indvindingsopland til almen vandforsy-

ning.  

5.3 Udtalelser 

5.3.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber 

 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:  
 

 Sorø kommune 

 Sorø Forsyning 

 Cerius 

 Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk 

 DN, Sorø 
 

 
Vi har modtaget høringssvar fra Sorø Kommune og Museum Vestsjælland. Svar vedlægges i bilag 4 
og 5. 

5.3.2 Høring af øvrige interessenter 

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende naboer:  
 

Opholdsstedet Toresholm Døjringevej 27 4180 Sorø 
Mogens Hauge Hansen Døjringevej 25 4180 Sorø 
Marianne Agnete Hansen Døjringevej 25 4180 Sorø 
Gunhild Lilly Jacobsen Døjringevej 29 4180 Sorø 
Jens Peder Sørensen Jensen Døjringevej 46 4180 Sorø 
Emil Stigler Døjringevej48B 4180 Sorø 
Erik Nyboe Hansen Døjringevej 31 4180 Sorø 
Karin Jytte Thomsen Døjringevej 31 4180 Sorø 
Henrik Hydahl Døjringevej 33 4180 Sorø 
Jette Raagaard Sørensen Døjringevej 37 4180 Sorø 
Karin Francke Lillevangsvej 2 4180 Sorø 
John Steensen Ravn Lillevangsvej 2 4180 Sorø 
Lykke Bjerggård Madsen Døjringevej 39 4180 Sorø 
Hans Henrik Larsen Døjringevej 43 4180 Sorø 
Dorte Birgitte Bjerregaard Larsen Døjringevej 43 4180 Sorø 

 
Vi har modtaget 3 høringssvar fra naboer til det ansøgte areal: Mogens Hauge Hansen, Døjringevej 
25, Jens Peder Sørensen Jensen, Døgringevej 46 og Karin Franche på vegne af 15 naboer (på 10 
adresser). Disse og Region Sjællands svar vedlægges som bilag 3. 
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5.3.3 Partshøring  

 

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til: 

Opholdsstedet Toresholm Døjringevej 27 4180 Sorø 
Mogens Hauge Hansen Døjringevej 25 4180 Sorø 
Marianne Agnete Hansen Døjringevej 25 4180 Sorø 
Gunhild Lilly Jacobsen Døjringevej 29 4180 Sorø 
Jens Peder Sørensen Jensen Døjringevej 46 4180 Sorø 
Emil Stigler Døjringevej48B 4180 Sorø 
Erik Nyboe Hansen Døjringevej 31 4180 Sorø 
Karin Jytte Thomsen Døjringevej 31 4180 Sorø 
Henrik Hydahl Døjringevej 33 4180 Sorø 
Jette Raagaard Sørensen Døjringevej 37 4180 Sorø 
Karin Francke Lillevangsvej 2 4180 Sorø 
John Steensen Ravn Lillevangsvej 2 4180 Sorø 
Lykke Bjerggård Madsen Døjringevej 39 4180 Sorø 
Hans Henrik Larsen Døjringevej 43 4180 Sorø 
Dorte Birgitte Bjerregaard Larsen Døjringevej 43 4180 Sorø 
Allan Leithoff Hansen Lillevangs 1 4180 Sorø 

 

Region Sjælland har vurderet, at alle naboer er parter i sagen.   

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse. 

5.3.4 Efterbehandling 

Sorø Kommune er særskilt hørt i forbindelse med efterbehandlingen, som har sendt følgende be-

mærkninger: 

 
Hele matrikel 3a ligger i kommuneplanens udpegning af ”tør eksisterende korridor”, som i hen-
hold til kommuneplanens pkt.6.1.6. er udpeget med henblik på at skulle sikre og forbedre spred-
ningsmulighederne for vilde dyr og planter. Den østligste del af matr. Nr. 11ab, ligger i kommu-
neplanens udpegning af ”tør potentiel korridor”, som i henhold til kommuneplanens pkt.6.1.6. er 
udpeget med henblik på at skulle sikre og forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og plan-
ter. Det skal tilstræbes, at der i de potentielle økologiske forbindelser skabes nye naturarealer, 
der kan forbedre dyrs og planters spredning mellem de eksisterende naturområder. I den forbin-
delse er det uheldigt, at jf. efterbehandlingsplanen skal stort set alle skrænter plantes til og resten 
opdyrkes. Skrænterne kan tilbyde tørbundsarter gode betingelser for varme og tørke, og dermed 
medvirke til gode levesteder og spredningsmuligheder. Det bør derfor være en bindende retnings-
linje i gravetilladelsen, at i det mindste nogle skrænter friholdes for overjord og beplantning ved 
efterbehandlingen.  
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6 Grave - og efterbehandlingsplan 

6.1.1 Graveplan 

Anlægsfasen (afrømning af muld og overjord) forventes at have en varighed på ca. 4 uger. På de føl-

gende sider vises ansøgers grave- og efterbehandlingsplan for det færdiggravede område. Gravnin-

gen vil blive opdelt i faser som fremgår af det tredje kort herunder.
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6.1.2 Efterbehandlingsplan 

Den sydlige del kommer efter efterbehandlingen primært til at bestå af natur mens den nordlige del 

på nær skrænterne i øst og vest retableres til landbrugsjord. 
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7 Myndighedernes behandling af sagen 

7.1 Råstofplanen  
Gravearealet er beliggende i Sorø Regionale graveområde, Munke Bjergby delområde, som ifølge 

råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området 

skal udnyttes og oparbejdes optimalt, i overensstemmelse med deres kvalitet.  

7.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV 
Nærmeste habitatområde ligger ca. 6 km mod sydøst (Natura 2000 område nr. 160, Nordlige del af 
Sønderskov). Der kan derfor aktuelt ikke siges at ligge habitatområder indenfor relevant afstand til 
den ansøgte areal. 

7.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet 
Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt5. Ansøger har udfyldt et screenings-

skema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe 

nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus 

og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan 

have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udar-

bejdelse af en VVM-redegørelse. 

7.4 Andre lovgivninger 
 

7.4.1 Museumsloven  

Jfr. vilkår i pkt. 4.1 

7.4.2 Lov om offentlige veje 

Adgangstilladelse skal indhentes (iht. indledende kommunehøring) 

7.4.3 Naturbeskyttelsesloven  

Der er ikke beskyttet natur på det ansøgte areal. Under forudsætning af, at der som ansøgt ikke 

graves under grundvandsspejlet, er der ikke fare for væsentlig påvirkning af de nærliggende beskyt-

tede naturområder. 

7.5 Miljømæssige forhold 
 

                                                           
5 LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 
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7.5.1 Driftstider  

Driftstiderne er fastsat i henhold til det ansøgte, men de støjvilkår der fastsættes inden for normal 

arbejdstid er også taget i betragtning. Endvidere er de hørte naboers ønsker inddraget i betragtnin-

gen. Vilkårene for driftstider er beskrevet under pkt.  3.1.3. 

7.5.2 Støj 

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med 

udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra virksomheder”, område-

type 3 - “Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder”. 

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4. 

For maksimal udnyttelse af støjdæmpning bag støjvoldene samt længst mulig afstand mellem faste 

støjkilder, som sorterings- og knuseanlæg, vurderes det, at anlæggene skal stå tættest muligt på 

den nærmeste støjvold mod beboelse, i overensstemmelse med støjberegningen.  

7.5.3 Støv 

Støvgener mindskes i videst muligt omfang med vanding af kørselsveje (der vandes efter behov). 

7.5.4 Forebyggelse mod forurening 

Vilkår er fastsat ud fra principperne, at spild skal forhindres. Derudover sættes der vilkår der be-

skriver de situationer hvor spild er sket, og spredning af forurening skal bremses. 

7.5.5 Graveafstande og periferiskråninger 

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagt-

somt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at ud-

føre de planlagte periferiskråninger mangler.  

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 5. 

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning 

under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.  

7.6 Svar fra naboer og høringsparter  
Region Sjælland har foretaget høring af naboer og parter i henhold til afsnit 5.3.1 og 5.3.2. 

Høringssvar og Region Sjællands bemærkninger til disse er vedlagt i bilag 3 og 4. 
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8 Generelle bestemmelser 

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse 
Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, 

får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, 

klagemyndigheden bestemmer andet. 

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis 

den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse 

af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11. 

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsæt-

ningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling 
Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige 

vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.  

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer6 skal tinglysnings-

gebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når 

tinglysningen er sket. 

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbe-

handling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Sorø Kommune.  

8.3 Tilsyn og besigtigelse 
Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet 

at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige 

og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gen-

nemføre dette, jf. råstoflovens § 32. 

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har un-

derordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggø-

res inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33. 

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens 

bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstof-

lovens § 33. 

                                                           
6 LBK nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer 
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8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen 
Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud 

for jordarbejder, jf. museumsloven § 257. 

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæo-

logiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27. 

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske beva-

ringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kultur-

ministeren, jf. museumsloven § 27. 

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og un-

derrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en un-

dersøgelse. 

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet. 

8.5 Grave og efterbehandlingsplan 
Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medføl-
gende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte. 

8.6 Returjord 
Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenet eller ren jord til rå-

stofgraven8.  

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter 

ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52. 

8.7 Affald 
Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald 

medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten9. 

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter 

de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald. 

8.8 Entreprenørtanke 
Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysnin-

ger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrika-

tionsår. 

                                                           
7 LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 
8 LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord. 
9 Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63. 
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Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen10 

og ADR reglerne11.  

8.9 Jordforurening 
I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland ori-

enteres. 

8.10 Byggeloven  
Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, 

skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt 

opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement. 

8.11 Grundvand 
Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik 

på grundvandssænkning. 

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand 

fra vask af materiel. 

8.12 Digesvaler 
Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves 

inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.  

8.13 Ledningsregisteret 
Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret 

(LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen12. 

8.14 Teleledninger 
I henhold til § 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang13 skal enhver, der foretager bygnings-, jordar-

bejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages 

varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn. 

8.15 Indberetning af indvunden mængde 
Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der 

indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter 

anvisning af Region Sjælland.  

                                                           
10 Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2. 
11 Bek. nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods. 
12 LBK nr. 1011 af 25. oktober 2012 om registrering af ledningsejere. 
13 LBK nr. 622 af 10. juni 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål. 
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8.16 Indberetning om boringer. 
Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter 

udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. 

Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, 

herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgel-

ser. 

8.17 Underretning ved konkurs mv. 
I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens 

ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyn-

digheden. 

8.18 Råstofafgift 
Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.  

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndig-

hed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen. 

8.19 Yderligere vilkår og ændringer 
Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, 

hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens 

formålsbestemmelser. 

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, 

hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse. 

http://www.regionsjaelland.dk/
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9 Offentliggørelse og klagevejledning 

9.1 Generel klagevejledning 
Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort ved annon-
cering på Region Sjællands hjemmeside og Sorø Kommunes hjemmeside.   

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen 
med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når 
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fasthol-
der afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klage- portalen. Du 
får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med-
mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresen-
der din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget. 

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis 

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus´ hjemmeside. 

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser  

9.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet 
 
Klageberettigede 

 Adressaten for afgørelsen. 

 Offentlige myndigheder. 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 

http://www.regionsjaelland.dk/
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Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Føde-
vareklagenævnet bestemmer andet. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt. 

9.2.2 VVM screening  
 

Klageberettigede 

 Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af na-
tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 

 
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

9.3 Orientering 

9.4 Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 Sorø Kommune 

 Sorø- Forsyning 

 Museum Vestsjælland 

 Naturstyrelsen (driftsenhed), nst@nst.dk 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening i Sorø-kommune, soroe@dn.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk 

 Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk 

 Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk (ønsker orientering 
om afgørelser i Odsherred-, Kalundborg-, Holbæk-, Ringsted-, Slagelse og Sorø Kommu-
ner) 
Friluftsrådet fr@friluftsrådet.dk  

 Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland (Slagelse, Sorø, Næstved): sydvest@friluftsraadet.dk   

 Slots- og Kultursstyrelsen, fortidsminder@slks.dk 

 Skat, myndighed@skat.dk  
 

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. 5.3.1 og 5.3.2. 
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Bilag 1 

Ansøgning om råstofindvinding Lillevangsvej 4, 4180 Sorø 

 

















































Bilag 3 

Nabohøringssvar: bemærkninger til forslag til indvinding på Lillevangsvej 4 

 

Mogens Hauge Hansen, Døgringevej 25 

Hej  
Jeg som nabo har ikke de store indvindinger bortset fra at der selvfølgelig bliver asfalteret 25 ind 
fra Døjringevej og det er fuldstændig tosset at stengærde skal bevares da det vil skæmme naturen 
med sådan en række sten stikker op og hvordan vil man kommer over dem når man skal køre ud til 
Døjringevej. 
 
Mvh. Mogens Hauge mobil 23839961 
 

Region Sjællands bemærkninger 

Der er tale om et beskyttet dige og kommunen har stillet vilkår § 29j, stk. 2 i museumsloven afsnit 

tilladelsens afsnit 4.1.  

  



Peder Jensen, Døgringevej 46 

Til Region Sjælland. 
 
Jeg har ikke nogen bemærkninger til ansøgningen ud over, at udkørslens placering fra den nye 
grusgrav bør overvejes nærmere. 
Der er langs med Døjringevej er plantet allétræer, som er bekostet af beboerne langs med vejen, 
herunder undertegnede. Der bør der tages hensyn til disse træer, der nu har stået i 18 år, ved 
placering af udkørslen. Den foreslåede udkørsel vil gå lige hen over et af disse træer. Ligesom den 
foreslåede placering af udkørsel vil gå hen over en stor sænkning i terrænet i den nye grusgrav. 
I stedet foreslås at den eksisterende udkørsel fra matriklen benyttes, hvilket også udsynsmæssigt 
og færdselssikerhedsmæssgt ville være mere optimal. 
 
Mvh 
Peder Jensen 
Døjringevej 46 
4180 Sorø 
tlf. 40684665 
 

Regionens bemærkninger: 

Det er kommunen der er myndighed i forhold til udkørslen til Lillevangsvej, og i den forbindelse 

også vil tage stilling til den ansøgte placering placeringen. Region Sjælland vil viderebringe dine 

bemærkninger vedr. placeringen af udkørslen til ansøger og Sorø Kommune.  



 
Karin Francke, Lillevangsvej 2, på vegne af beboerne i Døjringe (15 beboere, 10 adresser) 
 

Høringssvar vedr. etablering af grusgrav Lillevangsvej 4, Sorø Kommune 

 

Punkt 6 Oplysninger om den påtænkte indvinding 

Den ansøgte afslutning af indvinding 2028, står ikke mål med den ansøgte arealstørrelse og 

gravedybde samt mængde af materiale anført i ansøgningen. 

Det anførte graveareal er oplyst til 7ha 
Der graves i ca. 7m dybde, (70000m2 x 7m = 490000 m3) 
Anslået 50cm muldlag 50 (70000m2 x 0,5m = 455000m3) 
Der er angivet udvinding af 1000000m3 på 10år (100000m3 /år) 
Men den anslåede gravedybde og areal giver kun en mængde på max 455000m3 altså må de kunne 
udgrave dette på 4,5 år. 
Dertil bør det siges at en effektiv grusgrav med de nævnte maskiner let udgraver 150000m3 / år. 
(455000 : 150000 = 3 år ). Der er i udregningen lagt til grund, at der graves lodret ned 7 m. 
I virkeligheden vil udgravningen ske hurtigere, da kanterne graves skrå. 
 
Vi foreslår en 3 årig periode fra starttidspunkt til afslutning af udgravningen.  
 
Alle parter må være interesseret i en hurtig udgravning, for et minimum af chikane og ikke mindst 
for hurtigst muligt at få retableret området til naturligt miljø 
 

Region Sjællands bemærkninger til dette punkt: 

Region Sjælland har modtaget og taget ansøgers beregning til efterretning. Vi hæfter os ved at 

der er i ansøgningen angivet en mængde svarende til det normale for den størrelse grusgrav. Der 

er altid usikkerheder i en mængdeberegning idet der ikke er fuldt overblik over geologien og 

ressourcens størrelse. Gravetilladelser giver som udgangspunkt altid for 10-års perioder, således 

også denne. 

Punkt 11 Støv 

Der foreslås vanding og fejning for at minimere støvgener. Der skal fastsættes regler for dette.  

Region Sjællands bemærkninger til dette punkt: 

Udvinder er forpligtet til at vande efter behov og indkørslen til graven vil blive asfalteret for at 

mindske støvgener. 

Punkt 12 Støj 

Vi antager, at Region Sjælland udarbejder regler i henhold til gældende miljønormer for støj. 

(max.DB tal). 

I henhold til kort nr. 3 anlægges jordvolde/mulddepot mod vest, øst og nord. 

Vi anmoder om, at der anlægges en jordvold/mulddepot til reduktion af støj mod syd (11y og 3g) 

samt nord/syd mod 11x 

 



Regionens bemærkninger til dette punkt: 

I tilladelsens pkt. 3.1.4 og 7.5.2 redegøres der for krav ift. støj. 

Anmodningen om en støjvold mod syd vil blive videresendt til ansøger. Idet der ikke kan stilles 

vilkår om dette vil Region Sjælland opfordre ansøger til at efterkomme ønsket. 

16. Driftstider 

Vi foreslår driftstider: 

Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: 

 Mandag til fredag 0700-1600 

Udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område: 

 Mandag til fredag 0700-1615 

 En lørdag om måneden 0700-1200 

Vi anmoder om et begrænset antal lørdage om året for udkørsel af grus.  

Vi anmoder om, at der ikke arbejdes på opgravning og oparbejdningsanlægget om lørdagen. 

Grusgraven ligger i direkte forbindelse med bebyggelse. 

Vi anmoder om fastsættelse af rangerområde, således at der er parkering af ventende lastbiler på 

selve grusområdet. 

Dette begrundes med, at Døjringevej er smal og oversigtsforholdene dårlige, samt at der kører 

skolebus. 

Ved tidligere grusgravning på Plantagevej 1, oplevede vi gentagne gange, at lastbiler afventede 

åbning om morgenen, ved at parkere på Døjringevej med motoren i gang. 

 

Region Sjællands bemærkninger angående drifttider. 

De i tilladelsen angivne driftstider (jfr. tilladelsens pkt. 3.1.3) er fastsat ud fra rimelige og 

vægtede hensyn til ansøger og til naboer til grusgraven.  

Ansøger oplyser at der ikke vil forekomme ventende lastbiler på Døgringevej.  



Bilag 4, Partshøringsvar 

 

Høringssvar fra Museum Vestsjællands er jfr. museumslovens §23 vedr. ansøgning om 
råstofindvinding på adressen Lillevangsvej 4 er vedlagt på følgende sider. 



Oldvejen 25C 
DK-4300 Holbæk 

Tlf. +45 25 52 83 83 
E-mail: plan@vestmuseum.dk 

SE-nr. 32689760 
Arkæologi P-nr. 1020197745 

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum. 
Museets virkeområde er Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted.kommuner 
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Region Sjælland 
Miljø og Ressourcer 
Alleen 15 
4180 Sorø 
Att.: Mads Bisgaard 

Holbæk d. 16.10.2018 
 J.nr. MVE03480 

 
Høringssvar/udtalelse jf. museumslovens §23 vedr. ansøgning om råstofindvinding på adressen 
Lillevangsvej 4, Døjringe 
Regionens j.nr. ? 
 
Museet har modtaget anmodning om udtalelse. 
 
Arkæologi/jordfund: 
 
Der er ingen offentligt tilgængelige registreringer af fortidsminder fra det aktuelle ansøgningsareal. Der er 
dog for ganske nyligt tilgået Museum Vestsjælland information om en detektorfunden mønt fra området, 
med en mulig datering til vikingetid.  
Den lokale topografi er i den sammenhæng interessant, da der ud fra topografisk kort er tale om et lidt 
større sammenhængende plateau, som meget vel kan have været attraktivt til placering af bebyggelse i 
forhistorisk tid. Museet vil derfor anbefale gennemførsel af arkæologisk prøvegravning på arealet forud 
for opstart af råstofindvinding. 
Såfremt indvinder ikke ønsker en sådan prøvegravning gennemført, skal museet klart anmode om, at blive 
holdt løbende orienteret om forberedende muldafrømning, jf. standardvilkår som antages at indgå i en 
kommende indvindingstilladelse.  
 
Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse 
forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. 
Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk 
undersøgelse jf. museumslovens § 27. 
 
Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske 
bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af 
Kulturministeren jf. museumslovens § 27. 
En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og 
underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en 
undersøgelse. 
 
 
Har de spørgsmål er De velkommen til at henvende Dem til museet. 
 

Med venlig hilsen 

 
Niels Hartmann 

Museumsinspektør, arkæologi 
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Kortbilag til MVE03480 

 
 
[Kort 1:25.000] 

 

Sagsareal [Farve]  
 
Registrerede fortidsminder og arkæologiske 
interesser jf. signaturforklaring. 
 
Copyright Geodatastyrelsen. 

 



Bilag 5, Høringssvar indledende kommunehøring 

 

Høringssvar fra Sorø Kommune vedr. ansøgning om råstofindvinding på adressen 
Lillevangsvej 4 er vedlagt på følgende sider. 

 



Kommunens bemærkninger

Emne Lov Bemærkninger og forslag til vilkår Afdeling
Forventet 
sagsbeh.tid

Grundvandssænkning eller bortledning af 
grundvand Vandforsyningsloven § 26

 Ikke relevant, da der ikke graves under 
grundvandsspejlet  amkr

Indvinding af grundvand til grusvask eller 
sortering Vandforsyningsloven § 20

 Kræver tilladelse. Vi har behov for 
oplysninger vedr. indvindingen.  amkr

Indvindingsboringer, vandværker o.lign  

 DGU 210.54 og DGU 210.595 begge placeret 
400 m fra indvindingsområdet – muligvis 
bruges disse til vandforsyning  amkr

Indvinding fra vandløb o.lign. Vandløbsloven  Ikke relevant  kiha

Udledning af vaskevand Miljøbeskyttelsesloven  Som ovenstående  

Beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven § 3

 Der er ikke beskyttet natur på det ansøgte 
areal. Under forudsætning af, at der som 
ansøgt ikke graves under grundvandsspejlet, 
er der ikke fare for væsentlig påvirkning af de 
nærliggende beskyttede naturområder.  kiha

Dispensation fra fortidsminde - og andre 
beskyttelselslinjer Museumsloven mfl.  Ikke relevant.  HHJE

Dispensation for å-beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven § 16 Ikke relevant.  HHJE

Dispensation for sø-beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven § 16  Ikke relevant.  HHJE

Dispensation for jord-  og stendiger Museumsloven
 Dispensationen til gennembrud af diget er 
meddelt.  HHJE

OK –
dispensatation 
af 4. juli 2018.
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Tilladelse til nedlæggelse af veje og stier   Ikke relevant.  HHJE

Habitat Habitatdirektivet

Der er fundet strandtudse ca. 1 km mod NV. 
Med rette efterbehandling, forventes arten 
at kunne sprede sig til graveområdet efter 
indvindingen. kiha 

Vejloven både offentlig og privat, herunder 
udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej Vejloven, offentlig og privat

Vilkår for overkørsel, fejning,etablering, 
fjernelse, evt. skiltning samt kørselsretninger.  reni

Skal have en 
adgangstilladelse

Lokal - og kommuneplan Planloven

Nærmeste lokalplanområde ligger 600 meter 
fra graveområdet, som er 
sommerhusområdet ved Dybendal vest for 
graveområdet.  HHJE

Anlægsarbejde på forurenede ejendomme JFL § 8
Ikke relevant, da der de to omhandlende 
matrikler ikke er kortlagt d.d.  amkr

Geologi og grundvand  
om muligt, en geologisk og hydrologisk 
beskrivelse af området  

Eventuelle andre
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Bygninger Byggeloven

Kan kommunen allerede ved ansøgning 
bemærke, om der er forhold omkring 
ansøgning af byggetilladelse, som indvinder 
skal være opmærksom på

 Ingen 
oplysninger om 
bygninger.

Efterbehandlingsplan Råstofloven

Kommunen kan komme med forslag til vilkår i 
forhold til efterbehandlingsplanens 
retningslinjer. Efterbehandlingsplanen har en 
høringsperiode i kommune på mindst 4 uger. 
Såfremt der er enighed om den planlagte 
efterbehandling samt eventuelle vilkår, kan 
dette også tilkendegives her.

Hele matrikel 3a ligger i kommuneplanens 
udpegning af ”tør eksisterende korridor”, 
som i henhold til kommuneplanens pkt.6.1.6. 
er udpeget med henblik på at skulle sikre og 
forbedre spredningsmulighederne for vilde 
dyr og planter. 

Den østligste del af matr. Nr. 11ab, ligger i 
kommuneplanens udpegning af ”tør 
potentiel korridor”, som i henhold til 
kommuneplanens pkt.6.1.6. er udpeget med 
henblik på at skulle sikre og forbedre 
spredningsmulighederne for vilde dyr og 
planter. Det skal tilstræbes, at der i de 
potentielle økologiske forbindelser skabes kiha
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nye naturarealer, der kan forbedre dyrs og 
planters spredning mellem de eksisterende 
naturområder.

I den forbindelse er det uheldigt, at jf. 
efterbehandlingsplanen skal stort set alle 
skrænter plantes til og resten opdyrkes. 
Skrænterne kan tilbyde tørbundsarter gode 
betingelser for varme og tørke, og dermed 
medvirke til gode levesteder og 
spredningsmuligheder.
Det bør derfor være en bindende 
retningslinje i gravetilladelsen, at i det 
mindste nogle skrænter friholdes for overjord 
og beplantning ved efterbehandlingen. 
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