Tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 1b og 23 Fladså By,
Mogenstrup, Næstved Kommune
Region Sjælland har den 26. februar 2015 meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr.
1b og 23 Fladså By, Mogenstrup, Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved. Afgørelsen er truffet med
hjemmel i VVM-bekendtgørelsens § 3 og råstoflovens § 7 og 8.
Samtidig har regionen vurderet, at det ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000-områder eller vil
medføre beskadigelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
For at kunne gennemføre råstofindvindingen har Naturstyrelsen tidligere meddelt tilladelse til
fjernelse af fredsskov, og Næstved Kommune har tidlige meddelt dispensation til fjernelse af
vandhuller og overdrev samt nedlæggelse af sti.
Gravearealet udgør 10 ha, som ligger vest for den eksisterende grusgrav. Der er tidligere foretaget
råstofindvinding på arealet, og der er således tale om en restgravning af de materialer, der ligger
under grundvandsspejlet.
Samtidig med tilladelsen har regionen godkendt en graveplan samt en foreløbig efterbehandlingsplan, idet den endelige efterbehandlingsplan efterfølgende skal udarbejdes i samarbejde med
Naturstyrelsen og Næstved Kommune.
Klagevejledning
Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt annonceret.
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl.
23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. For hver klage du indgiver, skal du betale et gebyr på
kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse
i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Rettidig klage efter råstofloven har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Natur - og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt.
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1 Afgørelse fra Region Sjælland
1.1

Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven1 meddeler Region
Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 40.000 m3 sand, grus og sten over
grundvandsspejlet og 40.000 m3 under grundvandsspejlet på i alt 10 ha.
Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.
Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som beskrevet i
afsnit 6 jf. bilag 2 0g 3.
Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på kr. 1,25 millioner. kr., jf. afsnit 3.1.1.

1.2

Planloven - VVM-bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der
ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse2.
VVM-screeningen fremgår af bilag 7.

1.3

Natura 2000 områder

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer
og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt3, og der er ikke risiko for, at ødelægge
eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter og yngleeller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Regionen vurdering fremgår af afsnit 7.2.



1

LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.
BEK nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov
om planlægning

2

3 BEK nr. 408 af 1. maj 2007 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

Naturbeskyttelsesloven

Næstved Kommune meddelte den 19. februar 2015 dispensation til at bortgrave overdrev og søer
samt nedlæggelse af sti i forbindelse med råstofindvinding på matr.nr. 1b og 23 Fladsø By,
Mogenstrup.
Dispensationen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.

2.2

Skovloven

Naturstyrelsen meddelte den 23. maj 2014 tilladelse til, at der på dele af matr.nr. 1b og 23 Fladså
By, Mogenstrup sker en udvidelse af den eksisterende gravetilladelse. Det fredsskovspligtige areal,
hvor der tillades grusgravning, er på 7,2 ha.
Dispensationen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.2.
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3 Vilkår fra Region Sjælland
3.1
3.1.1

x
x

x

Vilkår efter Råstofloven
Vilkår stillet af Næstved Kommune den 31. maj 2010 for matr.nr. 23 Fladså By,
Fladsø (jf. bilag 1) er gældende med undtagelse af:
Vilkår 2.1.1.4 ”Sikkerhedsstillelse” erstattes af:
Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen
udnyttes.
Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 1,25 millioner kr., hvilket er beregnet ud fra
10 ha, hvor sikkerheden er fastsat til 125.000 kr./ha ved efterbehandling til sø.
Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed.

x

Sikkerhedsstillelsen skal årligt reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se
mere på http://www.dst.dk – klik på ”Prisindeks” og herefter på ”Omkostningsindeks for
anlæg”). Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra
en konkret 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.

x

Sikkerheden skal stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes
før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.
Vilkår 2.1.5.1 ”Driftstider og støjvilkår” erstattes af:

x

Tilladte driftstider:
x Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
x Lørdag kl. 08.00 - 12.00, dog ikke helligdage.

x

Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra
Region Sjælland. Indvinder skal orientere beboere umiddelbart op til grusgraven forinden.

x

Tilladte støjniveauer:
Mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00: 45 dB(A)
Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00: 55 dB(B)
Lørdag
kl. 08.00 - 12.00: 55 dB(A)

x

Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige 55 dB (A).

x

Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 7.00-16.00, mandag til fredag, i
forbindelse med anlægs - og efterbehandlingsarbejdet.
Anlægsarbejde omfatter afgravning af muld og overjord samt etablering af anlæg.

3.1.2 El-ledninger
x
Gravning på ikke ske inden for et område på 1 meter på begge sider af 10kV kablet, der er
placeret i den nordlige del af graveområdet, jf. deklaration bilag 5
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x

Inden udnyttelsen af råstofferne påbegyndes nær kablet, skal der indgås en aftale med
SEAS- NVE om sikring af kablerne eller flytning af kablerne til sikkert tracé.

3.1.3 Telefonledninger
x
Mindst 8 dage inden gravning i nærheden af telefonkabler placeret i den nordlige del af
graveområdet skal gravningen anmeldes til selskabet, jf. deklaration bilag 6.
3.1.4 Forlægning af Egemosevej
x Ved gennemgravning af Egemosevej skal der etableres omlægning af vejen, således at der er
uhindret adgang for andre ejendomme på vejen.
3.1.5 Rørlagt vandløb
x Der må ikke uden dispensation fra Næstved Kommune graves nærmere end 18 meter fra
det rørlagte vandløb i graveområdets nord-vestlige hjørne.
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4 Vilkår fra andre myndigheder
4.1
x
x

x
x
x

4.2
x
x
x

x
x

Naturbeskyttelsesloven
Minimum to år inden grusgravningen afsluttes, skal der udarbejdes en reetableringsplan
for området. Planen skal godkendes af kommunen.
Overdrevet skal reetableres efter endt grusgravning, og dette skal fremgå af
reetableringsplanen. Det eksisterende overdrev er på 2 ha, og et område dobbelt så stort
skal udlægges til med tiden at kunne udvikle sig til 4 ha overdrev. Dette betyder at der ikke
må sprøjtes, fodres eller gødes på arealet, og det skal bevares lysåbent.
Der skal etableres nye søer til erstatning for de nedlagte. Søerne er henholdsvis 10.800 m2,
2.800 m2 og 2.000 m2. Der skal etableres søer med det dobbelte areal dvs. 15.600 m2.
Udformning og antal skal fremgå af reetableringsplanen.
Hvis der fjernes stier eller veje, mens der graves, skal disse løbende erstattes af alternative
adgangsmuligheder, således at borgere kan få adgang til de dele af området, hvor der ikke
graves eller hvor udvindingen af råstoffer er afsluttet.
Retableringsplanen for området, skal omfatte genetablering af stier og veje, der sikrer de
samme adgangs- og rundtursmuligheder, som der eksisterer i området nu.

Skovloven
Projektet skal gennemføres som ansøgt i ansøgning af 17. november 2013. Dog ændres
ansøgningens areal fra 15,5 ha til 7,2 ha, jf. ændret kortbilag dateret 24. marts 2014.
Inden gravningen går i gang, skal der fremsendes forslag til erstatningsskov, som skal
godkendes af Naturstyrelsen.
Der skal udlægges erstatningsskov på 7,9 ha (svarende til 7,2 x 110 %). Skovlovens
mulighed for frit at udlægge 10 % åbne naturarealer gælder også for arealer, der skal
etableres som erstatningsskov. Der kan altså tillades op til 10 % åbne naturarealer på
erstatningsskovsarealet fra starten.
Der skal tinglyses fredskovpligt på erstatningsarealet. Dette behandles i en særskilt
ansøgning fra ejer til Naturstyrelsen, som drager omsorg for at dette registreres på arealet.
Minimum to år inden grusgravningen afsluttes, skal der udarbejdes en reetableringsplan
for de 7,2 ha. Planen skal godkendes af Naturstyrelsen. Det er ikke forventeligt, at hele
arealet kan reetableres med produktionsskov, men at det vil blive arealer med gruppevise
plantninger, og også ubevoksede arealer og søer. Det forventes, at i størrelsesordenen 2025 % af arealet kan gentilplantes med skov. Reetableringsplanen skal også beskrive
offentlighedens adgang, og der skal fortsat være en øst-vest-gående adgangsmulighed.
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5 Grundlag for tilladelsen
5.1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ansøgningen

Ansøgningsskema af 18. november 2013.
Ejendommen består af matrikel nr.1b og 23 Fladså By, Mogenstrup, Næstved Kommune.
Det ansøgte graveareal udgjorde oprindelig 15,5 ha.
Der er tidligere foretaget råstofindvinding til grundvandsspejlet.
Der søges om tilladelse til indvinding indtil ca. 5 meter under grundvandsspejlet, hvilket er
forekomstens bund.
Materialerne skal anvendes til vejmaterialer og betontilslagsmaterialer.
Matrikel nr. 23 Fladså By, Mogenstrup er pålagt fredskovspligt.
Der forventes årligt produceret 60.000 m3 sand- grus- og stenmaterialer, heraf op til 10.000 m3
under grundvandsspejlet.
Det søges om tilladelse til gravningen i 10 år.
Ved indvindingen skal anvendes en gummihjulslæsser, et mobilt sorteringsanlæg og et
vaskeanlæg.
Der skal foretages såvel tør- som vådsortering samt harpning af muld.
Der anvendes diesel til drivning af maskiner og anlæg.
Brændstoftanke vil være godkendte dieselanlæg.
Det forventes ikke, at der er behov for støvbekæmpelse.
Det forventes ikke, at der er behov for støjdæmpende foranstaltninger for at overholde de
vejledende støjkrav.
Der ansøges om tilladelse til indvinding af vand til grusvask. Vandet ledes tilbage til vaskeanlæg
og genbruges, så der ikke forekommer spildevand.
Olie- og kemikalieaffald afhentes.
Der er vejadgang.
Der søges om tilladelse til indvinding og salg af råstoffer mandag til fredag kl. 6-17 og lørdag kl.
8-12.
Arealet efterbehandles til rekreative formål.
Der søges ikke om dispensation til at modtage jord.
Ansøgningen er den 24. marts 2014 ændret, således at ansøgningen nu omfatter et
reduceret areal på 10 ha, hvoraf de 7,2 ha er omfattet af fredsskovspligt, jf. kortbilaget side 2.

x
x
x
x

Efter tilsyn den 21. oktober 2014 blev ansøgningen tilpasset, således at
ansøgningen nu omfatter:
Indvinding af 40.000 m3 sand, sten og grus over grundvandsspejlet og 40.000 m3 under
grundvandsspejlet.
Indvindingsperioden reduceres til 2-3 år.
Der foretages ikke vådsortering.
Der skal ikke harpes muld.

Forslag til grave- og efterbehandlingsplan fremsendt den 18. november 2014
x Forslag til graveplan dateret 24. marts 2014
x Forslag til efterbehandlingsplan dateret 13-11-2014.

5.2

Udtalelser

5.2.1 Museum Sydvestdanmark
Ansøgningsmaterialer er den 6. november 2004 sendt i høring hos Museum Sydøstdanmark.
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Museum Sydøstdanmark har den 12. december 2014 udtalt sig om de kulturhistoriske interesser på
matr.nr. 1b, hvor der tidligere er fundet arkæologiske spor. Museet vurderer, at der er stor risiko
for at påtræffe skjulte fortidsminder i form af bopladsspor, og museet anbefaler derfor, at der
foretages en forundersøgelse før råstofområdet tages i brug.
Museet udtalelse er vedlagt som bilag 4.
5.2.2 Andre myndigheder og forsyningsselskaber
Ansøgningsmaterialet blev den 4. november 2014 sendt i høring til Næstved Kommune og SEASNVE.
Næstved Kommune sendte den 4. december 2014 kommunens udtalelse til ansøgningen, hvor
de samlet konkluderer, at kommunen efter Naturbeskyttelsesloven skal meddele dispensation til
gravning i § 3 søer samt tilladelse til nedlæggelse af søer. Disse afgørelser sendes særskilt.
Derudover anfører de:
x At der i det nordvestlige hjørne, hvor der i dag er dyrket mark, ligger et rørlagt vandløb,
hvis præcise placering ikke kendes, men i henhold til vandløbsloven må der ikke graves
nærmere end 18 meter fra vandløbet, uden at der er meddelt tilladelse af kommunen.
x At området ligger i OD-område inden for et drikkevandsopland, men uden for
grundvandsdannende områder.
x At der allerede foreligger den nødvendige vandindvindingstilladelse til indvinding af
råstoffer under grundvandsspejlet, da der er tale om en udvidelse af eksisterende grusgrav,
samt at eksisterende pejlevilkår skal opretholdes.
x At ansøgning om tilladelse til indvinding/bortledning af vand til grusvask er frafaldet.
x At der bør stilles vilkår om en midlertidig omlægning af Egemosevej, mens vejen er under
udgravning, og at vejen herefter retableres, således at stien fremover kan fungere som
adgangsvej til råstofgraven.
x At der er bilag 4 arter som markfirben og flere arter af flagermus i området. Derudover er
der mulighed for, at spidssnuset frø, springfrø og stor vandsalamander forekommer.
x At der er adgangsvej til området, og at det skønnes, at forøgelse af transporten vil kunne
optages på de eksisterende veje.
x At arealet i kommuneplanen er udlagt til råstofindvinding.
SEAS-NVE har den 12. december 2014 meddelt, at i det ansøgte område har SEAS-NVE et 10 kV
kabel langs Egemosevej på matrikel 1b. Der foreligger en tinglyst deklaration på kablet.
Der skal gøres opmærksom på at plantning og gravning ikke må ske inden for et område på 1 meter
på begge sider af 10 kV kablet uden henvendelse til SEAS-NVE. Det skal tillige sikres, at der ikke
kan ske skade på kablet ved gravning i nærheden af kablet på grund af ustabilitet i den omkring
liggende jord.
Hvis kablet ønskes flyttet, kan dette ske mod betaling.
5.2.3 Nabohøring
Ansøgningsmaterialet blev den 4. november 2014 sendt i høring hos beboerne på Grevens Vænge
25 og den 6. november 2014 til beboerne på Egemosevej 5.
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Henrik Wolff-Sneedorff meddeler den 5. november 2014, at han ikke har bemærkning til
ansøgningen ud over, at der naturligvis skal ligge en skriftlig aftale med Grevensvænge Aps, hvis
der skal ske gennemgravning af skel.
Karen Margrethe Jørgensen og Arne Iversen, Egemosevej 5, 4700 Næstved har den 2.
december 2014 meddelt, at de principielt ikke noget imod en udvidelse af graveområderne. Råstofindvinding foregår allerede på flere sider rundt om dem, og det har de ingen problemer med det.
De gør dog opmærksom på, at en eventuel tilladelse bør vurderes i forhold til:
x
x
x

At de har en privat drikkevandsboring, som er placeret forholdsvis tæt på det lille grønt
markerede felt umiddelbart op til deres grund (dette er også pointeret i tidligere sager om
tilladelse til råstofindvinding i de to nærliggende grusgrave).
At der i skellet mellem Egemosevej 5 og Egemosevej 7 løber en afvandingsgrøft, som blandt
andet afvander fra deres matrikel.
At det store område - markeret med grønt som muligt graveområde - går tværs over
Egemosevej. Egemosevej er en privat fællesvej, som bruges både af dem, der bor på vejen og
af renovations-firmaet, postvæsnet, evt. brandvæsen og mange andre.

5.2.4 Partshøring af ansøger
Region Sjælland her den 19. februar 2015 sendt de 5 indkomne høringssvar i partshøring hos
ansøger og indvinder.
Frederik Gasmann har den 23. februar 2015 svaret, at han og Erik Rasmussen har følgende
kommentarer til høringssvarene:
x
x
x

x

NST har ved kendelse af 14.01.2015 godkendt udlægning af erstatningsskov i Jylland.
Den rørlagte grøft er indtegnet på drænkort og de 18 meter vil naturligvis blive respekteret.
Det er i øvrigt usikkert, om der vil blive gravet i det nordøstlige hjørne, da der sandsynligvis
ikke er nogle råstoffer der. Hvis det bliver aktuelt vil vi søge dispensation for vandløbet.
Museet anfører muligheden for arkæologiske spor i graveområdet, men området ligger
udelukkende på arealer, hvor der tidligere har været indvundet råstoffer. Den del af
graveområdet, der ligger i marken nord for Egemosevej har også tidligere været gravet.
Efter endt gravning er mulden skubbet tilbage igen, så arealet kunne dyrkes.
Elkablet langs Egemosevej vil blive respekteret. Ved behov for gravning i nærheden af
kablet, vil SEAS-NVE blive kontaktet.

Region Sjælland har den 24. februar 2015 sendt et udkast til afgørelse i høring hos ansøger og
indvinder.
Frederik Gasmann har den 25. februar 2015 svaret:
x
x
x

x

Det er fornuftigt at sætte tilladelsen til 5 år, så den udløber samtidig med gravetilladelsen
fra 2010.
Det rørlagte vandløb ligger i det nordvestlige hjørne. Der er ingenting i nordøst. Jeg
beklager misforståelserne derom.
Der er 2 vilkår vedrørende erstatningsskov. Der skal udlægges erstatningsskov, svarende til
110% af arealet (7,9 ha.). Dette er sket ved udlægning af erstatningsareal i Jylland, jf.
kendelse af 14.01.15. Desuden skal der i forbindelse med retablering udlægges ca. 20% skov
på gravearealet.
Næstved Kommune har alle pejleresultater for de seneste 5 år og der indberettes fortsat
hertil efter at gravetilladelsen er overgået til Erik Rasmussen.
12
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6 Grave - og efterbehandlingsplan
6.1.1 Graveplan
Graveplanen indeholder en etapevis udgravning af de 3 delarealer, som ansøgningen er reduceret
til at dække. Planen viser, at indvindingen vil blive foretaget fra vest mod øst, som er forlængelse af
den nuværende indvinding.
Kortbilag vedlægges som bilag 2.
Planen kan godkendes som graveplan for området.
6.1.2 Foreløbig efterbehandlingsplan
Efterbehandlingsplanen, der indeholder et luftfoto, viser nuværende og fremtidige søer samt en
omlægning af Egemosevej; jf. bilag 3.
Frederik Gasmann oplyser i mail fra den 11. november 2014, at med hensyn til vedligeholdelsen af
Egemosevej, foreligger der ham bekendt ikke en skriftlig aftale, men vedligeholdelsespligten er
fordelt således, at fra starten af Fladsågårdsvej og hele vejen langs med grusgraven, indtil vejen slår
et 90 graders knæk for enden af markerne op til de andre ejendomme på vejen, har han
vedligeholdelsespligten. Den resterende del vedligeholder de øvrige ejendomme. Der er således
ingen tvivl om at han har vedligeholdelsespligten i forbindelse med aktiviteterne i grusgraven og
det nye udlæg.
Det beskrives, at efterbehandlingsplanen er udarbejdet efter den formodede afgravning på basis af
forundersøgelserne i graveområdet. Mod Præstø Landevej og Egemosevej forlænges
skråningsanlægget med samme hældning, som de eksisterende skråninger.
Efter krav fra Naturstyrelsen skal der, af hensyn til fredsskovspligten, være bevoksning på 20 % af
den del af graveområdet, hvor der nu ligger fredsskov. Bevoksningens præcise placering vil blive
fastlagt efter retablering af arealet og i samarbejde med Naturstyrelsen og Næstved Kommune.
Efterbehandlingsplanen er en foreløbig, overordnet efterbehandlingsplan, idet såvel Naturstyrelsen
og Næstved Kommune i deres afgørelser stiller vilkår om, at der skal udarbejdes en endelig
efterbehandlingsplan, herunder fremtidig adgangsvej til råstofgraven.
Planen kan således godkendes, som foreløbig efterbehandlingsplan.
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7 Myndighedernes behandling af sagen
7.1

Råstofplanen og Kommuneplanen

Det ansøgte areal blev i 2012 udlagt til råstofindvinding i Region Sjællands råstofplan 2012-2023,
Mogenstrup Graveområde. Arealet er således reserveret til indvinding af sand, grus og sten.
Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under
grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. Graveområde skal efterbehandles til
naturformål og til rekreative interesser.
Arealet er udlagt til råstofgraveområde i kommuneplanen for Næstved Kommune og er ligeledes
bl.a. udlagt til område med drikkevandsinteresser (OD), beskyttede naturtyper, fredsskov,
nationalt geologisk interesseområde og alment tilgængeligt område.

7.2

Natura 2000 områder og habitatarter

Nærmeste Natura 2000 område, Karrebæk, Dybsø, Avnø Fjorde, ligger 4,4 km væk, og det er
derfor ikke relevant med en vurdering af disse forhold.
Nogle dyr og planter er beskyttede af habitatbekendtgørelsen, de såkaldte bilag IV-arter, hvor det
ikke er muligt at meddele tilladelse til et projekt, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter
negativt.
Området rummer mange levesteder for dyr: både vandhuller, skov og åben tør bund med
overdrevspræg. Der er registreret flere hundrede arter på arealet, hovedsagligt insekter, men også
fugle, padder og flora. En del af arterne er sjældne og rødlistede, f.eks. flere billearter og stor
vandsalamander samt forskellige orkide-arter.
De fleste af dyrene er knyttet til de vandhuller og det overdrev, som kommunen har givet
dispenseret til at fjerne og i den forbindelse stillet vilkår om erstatningsnatur.
Da der er en del af de nævnte lokaliteter i hele området på Mogenstrup Ås, vurderes det, at det
ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte dyrearter.

7.3

Vandforsyningsloven

Det kræver tilladelse efter vandforsyningsloven, at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet.
Næstved Kommune vurderer, at der er en gældende tilladelse efter vandforsyningslovens § 26, idet
ansøgningen kun er en arealmæssig udvidelse af den eksisterende grusgrav. Tilladelsen fremgår af
bilag 1.
Denne tilladelse indeholder ligeledes vilkår om, at der skal foretages pejlinger af boring DGU-nr.
222.373 (Egemosevej 5) og boring DGU-nr. 221.888 (Fladsågårdsvej 11) 12 gange årligt. Disse
vilkår vil fortsat være gældende.

7.4

Miljømæssige forhold

7.4.1 Støj
Vilkårene til støjen fastsættes efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra
virksomheder”, områdetype 3 - “Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder”, hvilket
svarer til de vilkår, der normalt stilles til råstofindvinding i det åbne land.
7.4.2 Grundvandsforhold
Nærmeste grundvandsboring ligger ca. 130 meter fra det nordvestligste graveområde, Egemosevej
5, DGU.nr. 222.373. Boringen er 49 meter dyb. Normalt stilles der i tilladelser til råstofindvinding
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vilkår om, at der skal være 75 meter mellem råstofindvinding og vandindvinding fra enkeltanlæg,
idet dette vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre vandforsyningsanlæg mod bakteriologisk
forurening. Da der i øvrigt allerede indvindes råstoffer under grundvandsspejlet i området, viser
erfaring, at der ikke vil ske en yderligere grundvandssænkning.
7.4.3 Forebyggelse mod forurening
Der skal ikke ske opsætning af tanke m.v. inden for det ansøgte graveområde, og der stilles derfor
ikke nye vilkår.
7.4.4 Graveafstande og periferiskråninger
Vilkår om graveafstande og efterbehandlingsvilkår i forhold til skræntanlæg videreføres fra den
gældende tilladelse, jf. bilag 1. Derudover stilles der vilkår ved gravning omkring el kabel.

7.5

Vurdering af høringssvar

Region Sjælland har, som afhørt i afsnit 5, modtaget 5 høringssvar i forbindelse med ansøgningen.
Museum Sydvestdanmark har foreslået de arkæologiske interesser undersøgt på de
nordvestligste dele af ansøgningsområdet.
Det viser sig imidlertid, at dette areal, som de øvrige arealer, tidligere er delvis udgravet, hvorefter
overjorden er lagt på igen. Det er således ikke relevant at foretage arkæologiske undersøgelser på
området.
Næstved Kommune har bl.a. påpeget, at der er et rørlagt vandløb i det nord-vestlige ansøgte
område, hvis præcise placering ikke er kendt. Frederik Gasmann oplyser, at vandløbet er tegnet ind
på dræningskortet, og at der ikke vil blive gravet nærmere end 18 meter til vandløbet, uden at der
er meddelt tilladelse. Øvrige berørte forhold er behandlet i andre afsnit.
SEAS-NVE gør opmærksom restriktioner omkring et 10 kV jordkabel på matr.nr. 1b. Der bliver i
tilladelsen sat vilkår til denne gravning.
Karen Margrethe Jørgen og Arne Iversen, Egemosevej 5 har en privat drikkevandsboring
ca. 130 meter fra det nord-østlige ansøgte graveområde. Region Sjælland vurderer, jf. afsnit 7.4.2,
at boringen ikke berøres af råstofindvindingen. Derudover er der vilkår til, at dræn ikke må
beskadiges, således at afvandingen fra ejendommen, hindres. Endelig bliver der stillet vilkår om, at
der ved gennemgravning af Egemosevej skal foretages en forlægning af vejen, således at adgang til
de andre ejendomme på Egemosevej ikke hindres.
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8 Offentliggørelse og klagevejledning
8.1

Klage over Region Sjællands afgørelser

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt annonceret.
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl.
23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. For hver klage du indgiver, skal du betale et gebyr på
kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse
i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Rettidig klage efter råstofloven har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Natur - og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede for råstofafgørelsen og Natura 2000 afgørelsen
x Adressaten for afgørelsen.
x Offentlige myndigheder.
x En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
x Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
x Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø.
x Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
x Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
Klageberettigede efter planloven
x Enhver, der har en retslig interesse i sagens udfald.
x Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
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8.2

Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag i dag sendt til:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Karen Margrethe Jørgensen og Arne Iversen
Henrik Wolff-Sneedorff
Næstved Kommune
SEAS-NVE
TDC-kabel
Næstved Museum
Museum Sydøstdanmark
Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
DN Næstved
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Næstved
Embedslægeinstitutionen for Sjælland
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17
Fredningsnævnet for Vestsjælland, Retten i Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet Sydvestsjælland
Kulturarvsstyrelsen
Skat
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Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø
Att: Merete Bøje
22/12/2014
ID 1229

Vedr: Udtalelse jf. museumslovens § 23 om råstofudvinding på matr. 1b og 23
Fladså By, Mogenstrup
Museum Sydøstdanmark har d. 06/1/2014 modtaget en anmodning om en udtalelse jf. museumsloven
for råstofudvinding på matr. 1b og 23 Fladså By, Mogenstrup fra Region Sjælland. Medfølgende
anmodningen blev fremsendt kortmateriale samt oplysning om at matr. 23 er udgravet til
grundvandsspejl, hvorfor evt. arkæologiske interesser udelukkende vil kunne findes på matr. 1b.
Denne udtalelse dækker derfor kun de områder af det ansøgte som befinder sig på matr. 1b
Kulturhistorisk udtalelse
Der er tidligere fundet arkæologiske spor på matr. 1b i forbindelse med nedgravningen af
højspændingskabler. Det drejer sig om bopladsspor fra jernalderen og de er beliggende ca. 100m
nord for råstofudvindingsområdet. Samtidig dækker råstofudvindingsområdet over hvad der på
reliefkort ligner et fossilt vandløb. Det er ikke unormalt at finde både bopladsspor samt
depot/offernedlæggelser langs med fossilevandløb.
Museet vurderer at der er en stor risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder i form af bopladsspor på
hele råstofområdet da dette erfaringsmæssigt ligger ganske godt til oldtidsbebyggelse.
Museum Sydøstdanmark vil derfor anbefale bygherre at få foretaget en forundersøgelse før
råstofområdet tages i brug.
Forundersøgelsen er frivillig, men den giver bygherre en mulighed for at standse, flytte eller gentænke
råstofgravningen uden fordyrende standsninger midt i projektet.
Fremkommer der ved forundersøgelsen eller ved selve råstofgravningen, væsentlige fortidsminder der
skal udgraves (fordi projektet ikke kan flyttes), kan udgravning af disse ifølge museumsloven ikke
fravælges.
For mere information omkring arkæologiske undersøgelser se venligst:
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiskearbejde/vejledning-om-arkaeologiske-undersoegelser/
Såfremt en forundersøgelse ønskes eller der er spørgsmål til ovenstående kan henvendelse rettes til
kws@museerne.dk
Med venlig
g hilsen
hilse
sse
en

Side1

Over
erinspektør
er
Overinspektør
Kasper Wurr Stjernqvist

Museum Sydøstdanmark
Algade 97
DK – 4760 Vordingborg

t +45 70 70 12 36
museerne@museerne.dk

CVR: 18471914

facebook.com/MuseumSydostdanmark

Bilag 5

Sendt pr. mail til
merbo@regionsjaelland.dk

SEAS-NVE har som ledningsejer modtaget materiale fra Region
Sjælland vedr. ansøgning om råstofindvinding ved Fladsø By i
Næstved Kommune.
Dato:
Haslev
12. december 2014

Jeg vil beklage det sene svar. Fremover bedes lignende materiale fremsendes til
plan@seas-nve.dk.
I det ansøgte område har SEAS-NVE et 10 kV kabel langs Egemosevej på matrikel 1b.
Der foreligger en tinglyst deklaration på kablet.
Der skal gøres opmærksom på at plantning og gravning ikke må ske inden for et
område på 1 meter på begge sider af 10 kV kablet uden henvendelse til SEAS-NVE.
Det skal tillige sikres at der ikke kan ske skade på kablet ved gravning i nærheden af
kablet, på grund af ustabilitet i den omkringliggende jord.
Hvis kablet ønskes flyttet, kan dette ske mod betaling.

Venlig hilsen

Henrik Roar Petersen
Ingeniør
Direkte 59214339
Mobil 51168921
HRP@seas-nve.dk

SEAS-NVE KV-NET A/S

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 29 29, Fax 70 29 29 11, CVR nr. 25784510
www.seas-nve.dk, seas-nve@seas-nve.dk

#JMBH
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VVM screening i forbindelse med ansøgning om
indvinding af råstoffer på

Projektet
Region Sjælland har fra Næstved Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til indvinding af
råstoffer på Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved, matr.nr. 1b og 23 Fladså By, Mogenstrup.
Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen
Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under ”råstofindvinding fra
åbne brud” og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan
antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
1. Anlæggets karakteristika
Anlæggets dimensioner

Arealet udgør 10 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på 5
meter under grundvandsspejl. Det forventes, at der skal
indvindes 40.000 m3 sand, grus, sten årligt og
grundvandsspejlet og det samme under grundvandsspejlet.
Materialerne udgøres af sand, sten og grus.
Der ønskes ikke opstillet permanente anlæg, men der
anvendes et mobilt sorteringsanlæg. Indvindingen foregår
med en gummihjulslæsser.
Der er tidligere på arealet gravet råstoffer over
grundvandsspejlet.

Kumulation med andre projekter

Området er i råstofplanen og kommuneplanen udlagt til
råstofindvinding som en del af Mogenstrup Graveområde.
Der er en enkelt anden indvinder, der indvinder råstoffer på
arealer øst for.
Der foretages indvinding af råstoffer af samme indvinder på
arealerne umiddelbart øst for. Denne indvinding er tæt på
sin afslutning, og derfor ansøges der på nye arealer.
Samlet vil der derfor ikke ske en øget påvirkning i forhold til
støj, støv eller andre miljømæssige påvirkninger.

Anvendelsen af naturressourcer

Det anslås, at det årlige forbrug til gummihjulslæsser er
25.000 liter diesel og 1000 liter til sorteringsanlægget.
Herudover udgør de indvundne råstoffer en naturressource.



Affaldsproduktion



Bilag7

Det er i ansøgningen oplyst at affald fjernes fra graven.
Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af
det producerede affald fra f.eks. reservedele, olierester,
klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende
godkendte affaldsordninger i Næstved kommune.

Forurening og gener

Region Sjælland vurderer, at der ikke opstår væsentlige
gener i form af støv, støj eller andre miljømæssige gener, der
er forbundet med råstofindvinding.
Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår til forebyggelse af
forurening, og region Sjælland vurderer, at maskiner og
anlæg ikke giver anledning til forurening af grundvandet.

Risikoen for uheld, navnlig under
hensyn til de anvendte stoffer og
teknologier

Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der
sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding
og bearbejdning af råstoffer.
Det er oplyst at affald fjernes fra graven.
Under forudsætning af, at de stillede vilkår omkring
opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og
spildprodukter overholdes, vurderer Region Sjælland, at der
ikke er forøget risiko for forurening.

2. Anlæggets placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget,
skal tages i betragtning, navnlig:
Nuværende arealanvendelse
Der er tidligere indvundet råstoffer over grundvandsspejlet
på ejendommen, som nu henligger med nåleskov, overdrev
og søer.
Naturressourcernes relative
rigdom, kvalitet og
regenereringskapacitet

Der er tale om udnyttelse af en restressource af sand, sten og
grus på et areal, hvor der allerede er indvundet råstoffer over
grundvandsspejlet. Næstved Kommune har en lav
selvforsyningsgrad af råstoffer, og kørsel til råstofgrave
længere væk kan udskydes, hvis ressourcen udnyttes.
Der er ingen konflikter i forhold til almen vandforsyning.

Det naturlige miljøs bæreevne med
særlig opmærksomhed på følgende
områder:
a) vådområder

På arealet er der overdrev og søer, der er beskyttet af
naturbeskyttelsesloven, hvorfor det vil kræve dispensation at
bortgrave disse naturtyper.
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b) kystområder

Ikke relevant

c) bjerg- og skovområder

På arealet er der nåleskov, der er beskyttet af skovloven,
hvorfor det vil kræve tilladelse at foretage råstofindvinding
på arealet.

d) reservater og naturparker
e-f) Vadehavsområdet, områder,
der er registreret, beskyttet eller
fredet ved national lovgivning,
EF-fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder.

Ikke relevant

g) områder, hvor de fastsatte
miljøkvalitetsnormer allerede er
overskredet

Ikke relevant. Nærmeste Natura 2000 - område ligger 4,4
km væk.

h) tætbefolkede områder
i) vigtige landskaber set ud fra et
historisk, kulturelt, arkæologisk,
æstetisk eller geologisk synspunkt.

Ikke relevant
Området ligger i geologisk interesseområde nr. 159,
Mogenstrup Ås og tunneldal.
Da området allerede er udgravet over grundvandspejlet,
vurderes den geologiske interesse at være uden betydning på
det pågældende areal.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er
anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:
Påvirkningernes omfang
(geografisk område og personer
der berøres)

Arealet ligger i et område, hvor kun en enkelt ejendom
berøres af indvindingen. Med undtagelse af et delareal på
0,2 ha, bliver den fremtidige indvinding længere væk fra
denne ejendom end den nuværende indvinding, hvorfor
påvirkningen vurderes fremadrettet at blive mindre.

Påvirkningernes
grænseoverskridende karakter

Der forventes ingen øget påvirkning på omgivelserne i
forhold til den nuværende indvindingssituation.

Påvirkningsgrad og kompleksitet

Der forventes ingen øget påvirkning på omgivelserne i
forhold til den nuværende indvindingssituation.

Påvirkningens sandsynlighed

Påvirkningen vil svare til den nuværende belastning.

Påvirkningens varighed, hyppighed
og reversibilitet

Der er søgt om tilladelse i 5 år, hvorefter påvirkningen
ophører.





Bilag7

Samlet vurdering
Det vurderes, at anlægsprojektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at
det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende
og vejledende grænseværdier.

#JMBH

Frederik Gasmann
Fladsågårdsvej 11
4700 Næstved

Tilladelse til råstofgravning på matr. nr. 1b og 23 Fladså By,
Mogenstrup.

Afgørelse
Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til at der på dele af matr. nr. 1b og
23 Fladså By, Mogenstrup i Næstved Kommune sker en udvidelse af den
eksisterende gravetilladelse. Det fredskovspligtige areal, hvor der tillades
grusgravning, er på 7,2 hektar.
./.

Projektområdet fremgår af vedlagte kortbilag 1, og fredskoven af kortbilag
2. Denne tilladelse vedrører kun de dele, der er pålagt fredskov.
Vilkår
1. Projektet skal gennemføres som ansøgt i ansøgning af 17. november
2013. Dog ændres ansøgningens areal fra 15,5 ha til 7,2 ha jf. ændret
kortbilag dateret 24. marts 2014.
2. Inden gravningen går i gang, skal der fremsendes forslag til
erstatningsskov, som skal godkendes af Naturstyrelsen.
3. Der skal udlægges erstatningsskov på 7,9 ha (svarende til 7,2 x 110
%). Skovlovens mulighed for frit at udlægge 10 % åbne naturarealer
gælder også for arealer, der skal etableres som erstatningsskov. Der
kan altså tillades op til 10 % åbne naturarealer på
erstatningsskovsarealet fra starten.
4. Der skal tinglyses fredskovpligt på erstatningsarealet. Dette behandles
i en særskilt ansøgning fra ejer til Naturstyrelsen, som drager omsorg
for at dette registreres på arealet.
5. Minimum to år inden grusgravningen afsluttes, skal der udarbejdes en
reetableringsplan for de 7,2 ha. Planen skal godkendes af
Naturstyrelsen. Det er ikke forventeligt, at hele arealet kan reetableres
med produktionsskov, men at det vil blive arealer med gruppevise
plantninger, og også ubevoksede arealer og søer. Det forventes, at i
størrelsesordenen 20-25 % af arealet kan gentilplantes med skov.
Reetableringsplanen skal også beskrive offentlighedens adgang, og
der skal fortsat være en øst-vest-gående adgangsmulighed.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven
(lovbekendtgørelse nr. 678 af 14. juni 2013) og § 1 i bekendtgørelse om
erstatningsskov (nr.1185 af 7. december 2011).

Naturstyrelsen • Storstrøm • Hannenovvej 22 • 4800 Nykøbing Falster
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 54 43 98 13 • CVR 33157274 • EAN 5798000860216 • sts@nst.dk • www.nst.dk

Storstrøm
J.nr. NST-321-04575
Ref. mabli
Den 23. maj 2014

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Kommunen kan
oplyse hvilke andre tilladelser, der eventuelt er nødvendige. Hvis
dispensationen medfører rydning af skov, skal rydningen dog meddeles til
kommunen med henblik på en vurdering af, om rydningen kræver en
vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, at den er
meddelt, jf. skovlovens § 42.
Fortidsminder
Da det er muligt, at der findes jordfaste fortidsminder på arealet, skal du
være opmærksom på følgende bestemmelser i museumsloven:
! § 25, hvorefter den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, forud
for igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende
kulturhistoriske museum om en udtalelse med stillingtagen til, om
arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
! § 27, hvorefter jordarbejdet skal standses ved fund af spor af
menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs.
strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og
gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng,
hvori disse spor er anbragt. Eventuelle fund skal straks anmeldes til
kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte
kulturhistoriske museum.
Redegørelse for sagen
Du har med ansøgning af 17. november 2013 til Næstved Kommune
ansøgt om tilladelse at udvide din eksisterende gravetilladelse.
Den 30. juni 2010 har Naturstyrelsen meddelt dig en tilladelse til
grusgravning i et område, der ligger umiddelbart øst for din herværende
ansøgning. Dette graveområde er ikke færdiggravet endnu.
Arealet er besigtiget sammen med dig og Næstved Kommune den 21.
marts 2014, hvor det kunne konstateres, at skoven mest består af nåletræ.
Du kunne oplyse, at der for dele af det ansøgte område vil være tale om en
gentagen gravning, idet området før din tid har været udnyttet til
grusgravning. Teknologi og efterspørgsel har gjort, at det nu vurderes
rentabelt at grave i området igen. Træerne i det ansøgte projektområde
består overvejende af nåletræ, står visse steder spredt, og har et
begrænset vækstpotentiale.
Søerne i projektområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og
Næstved Kommune er myndighed på forholdet.
Hele mat.nr. 23 er omfattet af fredskovbestemmelserne, og dele af mat. nr.
1b.
Projektområdet er værdifuldt geologisk område, der er nationale
geologiske interesser i området, og det er et bevaringsværdigt landskab.
Det ansøgte område er udpeget som råstofgraveområde 2012-23 i
regionsplanen ”Råstofplan for Region Sjælland 2012 – 2023”. Se evt.
kortbilag 3.
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Arealet er ikke omfattet af fredning, fortidsminder eller Natura 2000, men
de omkringliggende arealer er omfattet af en fredning, hvori grusgravning
forbydes.
Om tingbogsoplysninger: Det fremgår af tingbogsoplysningerne, at der
ikke er servitutter eller andre byrder på ejendommen, som er til hinder for
projektet.
EF habitatarter
Der er ikke kendskab til arter, der er omfattet af bilag IV i EFhabitatdirektivet.
EF habitat- eller fuglebeskyttelsesområde
Arealet ligger ikke i et Natura 2000-område.
Begrundelse for afgørelsen
Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke
opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller
anbringes affald uden sammenhæng med skovdriften. Efter § 38 kan der
dog gives dispensation, når særlige grunde taler for det.
Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun tilladelse,
hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til
overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at
bevare arealet som fredskov.
Arealet hvor der ønskes grusgravning, er udpeget som råstofgraveområde
af Region Sjælland. Dvs. at råstofinteresserne allerede er afvejet over for
hensynet til fredskovspligten, og der bør derfor som udgangspunkt
dispenseres fra fredskovspligten.
I forbindelse med besigtigelsen har Naturstyrelsen vurderet, at der efter
endt grusgravning ikke kan etableres egentlig sluttet skov på arealet. Det
er dog Naturstyrelsens vurdering, at der kan etableres et landskabeligt,
rekreativt og biologisk værdifuldt naturområde. Efter endt gravning vil der
på store dele være en høj grundvandsstand, som gentilplantningen bl.a.
skal tage hensyn til.
Det stilles som vilkår for tilladelsen, at der etableres 7,9 hektar
erstatningsskov, svarende til 110 % af det ansøgte areal, og
fredskovpligten på det ansøgte graveareal bevares.
På de ovenfor angivne vilkår kan der meddeles tilladelse til det ansøgte,
idet hverken planlægningsbestemmelser, fredninger, servitutter eller
regionsplanen er til hinder for en udvidelse af din gravetilladelse.
Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Følgende er
klageberettigede:
! Adressaten for afgørelsen.
! Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
! En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
! Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø.
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! Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen
berører sådanne interesser.
! Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger. Klagen indgives skriftligt til Naturstyrelsen,
Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F, som derefter sender klagen til Naturog Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er
indgået i sagens bedømmelse. Du vil få besked fra Naturstyrelsen, hvis
andre end du selv klager.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.
Klageren vil få en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet,
som skal betales inden 14 dage. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får
helt eller delvis medhold, og i visse andre situationer, jf. § 2 i
bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og
Miljøklagenævnet m.v., som kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside: www.nmkn.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages
over afgørelsen, må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og
Miljøklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges
inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.
Du er velkommen til at ringe til Naturstyrelsen Storstrøm på telefon 73 54
33 37, eller skrive til mabli@nst.dk, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.
Med venlig hilsen

Mads Brinck Lillelund
Kopi til:
!

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk

!

Friluftsrådet, kredsformanden; sydvest@friluftsraadet.dk

!

Dansk Ornitologisk Forening centralt; natur@dof.dk

!

Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling; naestved@dof.dk

!

Næstved Kommune; naestved@naestved.dk

!
!

Næstved Museum; post@naestved-museum.dk
Dansk Botanisk Forening; dbot@mail.tele.dk

______________________________
Kompetencen til at træffe afgørelse i denne sag er delegeret fra miljøministeren til
Naturstyrelsen, jf. § 16 i bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 om henlæggelse af
opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen.
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Kortbilag 1: ansøgers kort over graveønsker (grønne felter).
Naturstyrelsens kommentarer til kortet:
- Grøn polygon mod øst ligger uden for fredskovsbestemmelserne.
- Grøn polygon mod vest ligger i fredskov, men de vestligste dele
ligger uden for fredskovsbestemmelserne.
- Grøn polygon i midten ligger i fredskov.
- Se evt. kortbilag 2.
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Kortbilag 2: Fredskov i området på luftfoto fra 2012.
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Kortbilag 3: Rød = råstofgraveområde i regionsplanen.
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#JMBH

Frederik Gasmann
Frederik@gasmann.dk

Team Natur og
Landbrug
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
5588 6150

Du må gerne bortgrave overdrev og søer, og nedlægge sti ifm. råstofgravning

www.naestved.dk

Kære Frederik Gasmann

Dato
18. februar 2015

Du har søgt om at udvide den eksisterende gravetilladelse, og i den
forbindelse vil du bortgrave beskyttet natur og nedlægge sti.

Sagsnr.
01.05.08-P25-28-14

Du får hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og § 26a til at
nedlægge overdrev, søer og sti, som beskrevet i din ansøgning.
I dette brev kan du læse om følgende punkter:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Du får dispensationen på disse vilkår
Dispensationen kan falde bort
Du må tidligst starte om 5 uger
Kort om at klage
Husk også…
Sagens forløb
Lovens betydning og vores vurdering
Andre tilladelser
Lovgrundlag

Du får dispensationen på disse vilkår:
x Minimum to år inden grusgravningen afsluttes, skal der udarbejdes
en reetableringsplan for området. Planen skal godkendes af
kommunen.
Overdrev
x Overdrevet skal reetableres efter endt grusgravning, og dette skal
fremgå af reetableringsplanen. Det eksisterende overdrev er på 2
ha, og et område dobbelt så stort skal udlægges til med tiden at
kunne udvikle sig til 4 ha overdrev. Dette betyder at der ikke må
sprøjtes, fodres eller gødes på arealet, og det skal bevares
lysåbent.
Søer
x

Der skal etableres nye søer til erstatning for de nedlagte. Søerne
er henholdsvis 10.800 m2, 2.800 m2 og 2.000 m2. Der skal
etableres søer med det dobbelte areal dvs. 15.600 m2. Udformning
og antal skal fremgå af reetableringsplanen.

Sti
x

Hvis der fjernes stier eller veje, mens der graves, skal disse
løbende erstattes af alternative adgangsmuligheder, således at
borgere kan få adgang til de dele af området, hvor der ikke graves
eller hvor udvindingen af råstoffer er afsluttet.

Sagsbehandler
Sofia Mulla Kølmel
Direkte 5588 6153
somul@naestved.dk

x

Reetableringsplanen for området, skal omfatte genetablering af
stier og veje, der sikrer de samme adgangs- og
rundtursmuligheder, som der eksisterer i området nu.

Dispensationen kan falde bort
Hvis du ikke udnytter dispensationen inden 3 år, bortfalder den.
Du må tidligst starte om 5 uger
Du må starte på arbejdet, hvis der ikke bliver klaget over vores afgørelse, og du har
fået råstoftilladelse fra Region Sjælland. Vi kontakter dig senest en uge efter at
klagefristen er udløbet, hvis der er kommet klager.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du skal klage
senest den 18. marts.
Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev.
Husk også…
Før arbejdet
Du kan få en udtalelse hos Næstved Museum om eventuelle fortidsfund, før du
graver. Hvis du spørger, før du graver, får du de bedste muligheder for at undgå at
måtte standse anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse.
Under arbejdet
Hvis du finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord,
knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give museet
besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har fået en udtalelse.
Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan vurdere, hvad
der skal gøres.
Sagens forløb
Du har søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer den 17. november 2013, med
efterfølgende ændringer, som vi har modtaget fra Region Sjælland den 4. november
2014.
Vi har besøgt arealet sammen med dig og Naturstyrelsen den 21. marts 2014. Du
kunne oplyse at det ansøgte område før din tid har været udnyttet til grusgravning.
Kommunens luftfoto fra perioden 1967-1994 bekræfter dette, da der graves i
området i denne periode.
Området, hvor vi har registreret overdrev er delvis beplantet med nåletræ, som står
spredt og vokser dårligt.
Naturstyrelsen har den 23. maj 2014 givet tilladelse til grusgravning fra
fredskovspligten på arealet.
Lovens betydning og vores vurdering
Råstofgraveområde
Området er udpeget som råstofgraveområde i ”Råstofplan for Region Sjælland 20122023”. Dvs. at råstofinteresserne allerede er afvejet overfor hensynet til
naturbeskyttelsesloven, og der bør derfor som udgangspunkt dispenseres fra denne.
Stier og veje
Der er flere stier og veje i området, hvor mindst én bliver nedlagt, når der graves i de
områder, der søges om. I naturbeskyttelsesloven er der regler om, at visse typer stier
og veje ikke må fjernes uden, at kommunen vurderer, om de kan nedlægges. Det
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gælder:
x
x
x
x

Gennemgående stier og veje
Stier og veje der fører til strande, skove, udyrkede arealer og klitter
Stier der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder eller lignende
Stier der giver mulighed for en rundtur

Kommunen skal vurdere, om den enkelte vej eller sti har en væsentlig rekreativ
betydning. Hvis den har det, så kan den ikke nedlægges, medmindre at der kan
findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.
Vi vurderer, at stier og veje i området er af væsentlig rekreativ betydning, og at
borgerne skal sikres adgang uden om graveområdet løbende, mens der graves i
området og gennem området i reetableringsplanen.
Beskyttede arealer
Overdrev og søer er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden
ikke må ændres.
Vi kan i særlige tilfælde give en dispensation fra forbuddet.
Efter endt grusgravning kan der etableres et landskabeligt, rekreativt og biologisk
værdifuldt område. 20-25 % af arealet skal genplantes med løvskov (jf.
naturstyrelses tilladelse). Resten af arealet skal holdes lysåbent som overdrev og
flere lavvandede søer, jf. førnævnte vilkår.
Beskyttede dyr og planter
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 - de såkaldte bilag
IV-arter – du kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi
kan ikke give dispensation fra reglerne om beskyttede naturtyper, hvis projektet kan
påvirke de beskyttede arter negativt.
I området er det vores vurdering, at der kan være flere arter af flagermus, markfirben,
grønbroget tudse og stor vandsalamander. Markfirben forekommer typisk på tørre og
varme lokaliteter: Solvendte skråninger med veldrænede løse jordtyper og sparsom
bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer,
levende hegn, stengærder og lign.) Grønbroget tudse og stor vandsalamander holder
til i vandhuller og vådområder samt i naturområder og ledelinjer (fx diger, hegn,
markskel, skrænter) i en afstand på op til 50 meter fra vandhullet eller vådområdet.
Da der er en del af de nævnte lokaliteter i hele området på Mogenstrup Ås, vurderer
vi, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de
nævnte dyrearter.
Andre tilladelser
Det, du har søgt om, kræver også en tilladelse til indvinding af råstoffer.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
Venlig hilsen
Sofia Mulla Kølmel
Biolog
Næstved Kommune
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Lovgrundlag
Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:
Beskyttet natur
Dispensation
Klager
Beskyttede arter

Veje og stier
Dræn eller rørlagte vandløb
Forurening
Arkæologiske fund
Natura 2000

Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. #skriv
relevante stk. nr.#
Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3
Naturbeskyttelseslovens §§ 78 og 86
Habitatbekendtgørelsens §§ 8 og 11
(bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj
2007).
Naturbeskyttelseslovens § 26a
Vandløbsloven §§ 6 og 17
Miljøbeskyttelseslovens § 21
Museumslovens §§ 25 og 27
Habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 8

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Kopi er sendt til:
Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø, Merete Bøje, merbo@regionsjaelland.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
dnnaestved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171
Glumsø, sydvest@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Botanisk Forening, naturbeskyttelsesudvalget, nbu@snm.ku.dk

Bilag 1 Klagevejledning
Bilag 2 Kort
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Bilag 1 Klagevejledning
Klager skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Linket fører dig til Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Vi får automatisk besked, når nogen klager.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen.
Hvis du af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter om du kan fritages.
Der er 4 ugers klagefrist, så din klage skal være tilgængelig for os i klageportalen senest den 18. marts.
Hvis der er klaget, må du som udgangspunkt ikke starte arbejdet, før sagen er afgjort i Natur- og
Miljøklagenævnet - og nævnet er enig i vores afgørelse.
De klageberettigede er:
x ansøgeren
x ejeren af ejendommen
x offentlige myndigheder
x lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
x landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
x landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesse, når afgørelsen vedrører sådanne interesser
Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er
meddelt.
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Bilag 2 Kort

Kort med beskyttet natur som berøres af graveområdet (med rød linje). Orange skravering er overdrev og blå er
sø.
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