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1 Afgørelser fra Region Sjælland
1.1 Råstofloven
På baggrund af ansøgning af 31. marts 2020 og med hjemmel i råstofloven1 meddeler Region Sjælland hermed ændring af tilladelsen for Kaldred Grusgrav fra 20. maj 2019 således, at:


Der kan opstilles et tørsorteringsanlæg og udleveres og læsses fra arealet nord for Kaldredvej,
og vest for Arnakkevej matr. nr. 1a, Kaldred By, Bregninge.



Driftstiden inkl. kørsel og læsning på arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej begrænses til kl. 07.00 - 13:00 mandag-fredag i perioderne de 3 hverdage før påske, fredagen
efter Kr. himmelfart og ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 42:



Alt drift inkl. kørsel og læsning i øvrige perioder på arealet nord for Kaldredvej og vest for
Arnakkevej kan kun ske i tidsrummet 07.00 - 16:30 mandag-fredag.



Region Sjælland godkender samtidig den ændrede graveplan. Se bilag 1

Ændringerne meddeles i medfør af råstoflovens § 10.
Se også afsnit 3.2.
Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.
1.1.1 Begrundelse
Ved afgørelser efter råstofloven skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene
til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser,
rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm og bundforhold.
I denne sag er det afvejningen mellem erhvervsmæssige hensyn mod hensynet til miljøbeskyttelse,
primært i form af støj, der gør sig gældende.
I afvejningen har Region Sjælland lagt vægt på, at etableringen af tørsorteringsanlægget vil give Colas væsentlige erhvervsmæssige fordele ved, at virksomheden kan forarbejde og udlevere en del af
grusmaterialerne på stedet frem for at skulle flytte dem internt i graven. Overfor det står hensynet
til beboerne i det nærliggende sommerhusområde, som vil opleve mere støj med sortering og udlevering af råstoffer tættere på.

1

LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.
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Region Sjælland har lagt afgørende vægt på, at de støjvilkår, som er fastsat i den gældende tilladelse overholdes, og at der ikke sker nogen drift eller udlevering fra arealet før kl. 7:00. På den baggrund vurderer Region Sjælland, at påvirkningen af sommerhusområdet vil være begrænset og indenfor den normale tålegrænse.
Nærmere beskrivelse af Region Sjællands behandling og vurdering af sagen fremgår af afsnit 4.

1.2 Miljøvurdering (VVM)
Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der
ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering2.
Begrundelsen fremgår af afsnit 6.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV
Region Sjælland har vurderet, at der ikke skal foretages en vurdering af projektet i forhold til Natura
2000 områder og habitatdirektivets bilag IV.
Begrundelsen fremgår af afsnit 5.

2 Baggrund for afgørelsen
2.1 Ansøgningen
Colas har ansøgt om tilladelse om udvidelse af det benyttede materiel i Kaldred Grusgrav (jf. vilkår
3.1.4 i råstoftilladelsen af 20. maj 2019) samt om etablering af en ekstra oparbejdningsplads og en
ekstra udleveringsplads (jf. vilkår 3.1.2 i råstoftilladelsen af 20. maj 2019), idet Colas ønsker at opstille et ekstra tørsorteringsanlæg i grusgraven på arealet nord for Kaldredvej samt at etablere en
udleveringsplads i denne del af grusgraven. Da det samtidig er en ændring i forhold til den godkendte graveplan, ønsker Colas samtidig godkendt en revideret grave- og efterbehandlingsplan.
Der er kun foretaget ændringer af selve graveplanen. Den reviderede grave- og efterbehandlingsplan er vedlagt som bilag 1.
I den godkendte graveplan er det beskrevet, at materialerne fra arealet nord for Kaldredvej fragtes
til materialepladsen via transportbånd dels for at undgå transport over Kaldredvejen med materialer og dels for at mindske støjgenerne ved sommerhusområdet.
I forbindelse med indvindingen på det nordlige areal, nord for Kaldredvej har det imidlertid vist
sig, at der er behov for at oparbejde og sælge en andel af de indvundne materialer på stedet, fremfor at fragte dem til materialepladsen. Den oparbejdning, der er behov for at foretage på denne del
af arealet, vil udelukkende bestå af tørsortering. Ved tørsortering kan der oparbejdes 2 produkter,
bundsikringsgrus og betonsand, som derfor kan sælges direkte fra denne del af grusgraven.
Alternativet til at foretage sortering og salg direkte på arealet nord for Kaldredvej er, at materialerne skal flyttes flere gange internt i grusgraven (dels fra gravefront til transportbånd, på transportbånd hen til anlæg på materialepladsen og mellem anlæggene på materialepladsen). Desuden

2

LBK nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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vil oparbejdningen skulle foretages på flere forskellige anlæg på materialepladsen fremfor på et enkelt tørsorteringsanlæg. Ved at opstille tørsorteringsanlægget direkte på stedet, hvor indvindingen
sker, vil der være et væsentligt lavere energiforbrug forbundet med håndteringen af de materialer,
der kan oparbejdes på anlægget.
Sorteringsanlægget vil blive placeret i bunden af arealet, så det er sænket ca. 5 meter under terræn.
Der vil blive indkøbt et helt nyt anlæg, så støjemissionen fra anlægget vil være så lav som mulig.
Da det kun er en del af de indvundne materialer, der skal sorteres og sælges fra arealet nord for
Kaldredvej, er det ikke nødvendigt, at sorteringsanlægget er i drift i hele grusgravens åbningstid.
For at mindske en eventuelt støjpåvirkning i sommerhusområdet i dagtimerne kan anlægget have
en reduceret daglig driftstid i forhold til grusgravens øvrige åbningstid. Colas vurderer, at der er i
øjeblikket kun er behov for at have tørsorteringsanlægget i drift fra 7.00 – 13.00 på hverdage. Det
vil også være muligt at friholde sommerferieperioden (uge 27-32) samt vinterferieperioden (uge 7
og 8), påskeferieugen samt efterårsferien (uge 42), så anlægget ikke er i drift i disse perioder. I
disse perioder vil der derfor også være et meget reduceret salg af materialer fra arealet. I de perioder, hvor anlægget er i drift, vil der være behov for, at der kan ske salg i tidsrummet fra kl. 6.0016.30. Colas vurderer, at omfanget af lastbiler til denne del af arealet vil være maksimalt 20 lastbiler om dagen.

Colas har d. 30. juli 2019 ansøgt om råstoftilladelse på matr.nr. 2a Kaldred By, Bregninge, som ligger vest for den eksisterende grusgrav. Når der opnås en råstoftilladelse på dette areal, vil størstedelen af den produktion af bundsikringsgrus og betonsand, som der på nuværende tidspunkt er behov for at placere på arealet nord for Kaldredvej, blive flyttet til det nye areal. Det forventes at produktionen på arealet nord for Kaldredvej vil blive reduceret til 30-40 % af det nuværende behov.
Dermed vil den daglige driftsperiode samt mængden af lastbiler til arealet nord for Kaldredvej reduceres tilsvarende. Der vil dog forsat være behov for at opretholde en reduceret produktion og
salg.
Colas vil også ansøge om en overkørselstilladelse til arealet hos Kalundborg Kommune.
Efter møde med repræsentanter for sommerhusområdet og Region Sjælland den 18. november
2020 har Colas valgt at ændre deres ansøgning sådan, at udlevering og kørsel på arealet nord for
Kaldredvej og vest for Arnakkevej ligesom den øvrige drift først sker efter kl. 7.
2.1.1 Støjberegning
Som supplement til ansøgningen har Colas fået udarbejdet en beregning af, hvad de ansøgte ændringer betyder for støjen ved sommerhusområdet nord og vest for gravearealet.
Beregningerne viser en mindre overskridelse på 2 dB(A) af støjvilkårene i de normale sommerhusperioder, hvor støjgrænserne er lavere end i de øvrige perioder. For at sikre, at der ikke i praksis
sker en overskridelse af støjvilkåret, er den tilladte driftstid i disse perioder reduceret sådan, at der
kun må ske drift på arealet i tidsrummet kl. 7-13, se afsnit 3.2.1.
Støjvilkårene som de fremgår af råstoftilladelsen af 20. maj 2019:
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Områdetype

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

3. Område for blandet bo- 55
lig- og erhvervsbebyggelse
6. Sommerhusområder på 40
følgende
tidspunkter:
De 3 hverdage før påske,
fredagen efter Kr. himmelfart og ugerne 27,
28, 29, 30, 31 og 42.
6. Sommerhusområder øv- 45
rige tidspunkter.

Mandag - fredag
kl. 18.00 - 22.00
lørdag
kl. 14.00 – 22.00
søn- og helligdag
kl. 07.00 – 22.00
45

Alle dage
kl.22.00-07.00

40

35

35

35

35

Støjberegningen opererer også med en situation, hvor der etableres en 2,5 meter høj støjvold nær
skellet til mod sommerhusområdet. I det tilfælde reduceres støjen til sommerhusområdet væsentligt, og alle eksisterende støjkrav kan overholdes.
Støjberegningen fremgår af bilag 2.

2.2 Partshøring
Udkast af afgørelse er udsendt i partshøring til:























Colas Danmark A/S
Susanne Jensen, Moselund 3, 4593 Eskebjerg
Ellen Irene Plintic, Magleparken 136,2. tv, 2750 Ballerup
Spasoje Plintic, Vårbuen 44, 2750 Ballerup
Steen Birch Petersen, Magleparken 126,st tv, 2750 Ballerup
Leif B Jensen, H C Lumbyes Vej 155A, 4700 Næstved
Susan Vivi Lynggaard, Handley H C Lumbyes Vej 155A, 4700 Næstved
Liv Carlé-Mortensen, Postparken 62,2. tv, 2770 Kastrup
Leif Aksel Petersen, Halmtorvet 6,3. tv, 1700 København V
Carsten Tage Mechlenborg, Glentevej 15A Glentehaven, 4270 Høng
Birgit Hagen Knudsen, Planetvej 15, 4593 Eskebjerg
Tonny Knudsen, Planetvej 15, Kaldred 4593 Eskebjerg
Suzan Wagner, Holbækvej 19, 4450 Jyderup
Peter Michael Knudsen, Rubinsteinsvej 16,1. th, 2450 København SV
Helle Kirkeskov Reinø, Blichersvej 7, 4500 Nykøbing Sj
Ove Reinø, Blichersvej 7, 4500 Nykøbing Sj
Lis Janette Rosenkrands Hansen, Liljens Kvt 11B, 2620 Albertslund
Bo Møller, Liljens Kvt 11B, 2620 Albertslund
Michael Ken Schumacher, Hyldetoften 18, 4281 Gørlev
Tina Schumacher, Hyldetoften 18, 4281 Gørlev
Anita Karina Kvist, Panumsvej 5B,st th, 2500 Valby
Freddy Jesper Kvist, Panumsvej 5B,st th, 2500 Valby
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For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende
bor tæt på arealet nord for Kaldredvej, hvor ændringerne sker og derfor kan tænkes at blive væsentligt påvirket af disse. Region Sjælland har vurderet, at det er gældende for sommerhusejere i første
række.
Regionen har i høringsperioden modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag 3. Regionens behandling af høringssvarene fremgår af afsnit 4.5.

3 Ændret materiel, udleveringssted og vilkår
3.1 Ændret materiel og udleveringssted
Region Sjælland accepterer opstilling af et tørsorteringsanlæg samt udlevering og læsning af materialer fra arealet nord for Kaldredvej som beskrevet i ansøgningen jf. afsnit 3.1.4 i tilladelsen.

3.2 Ændrede og nye vilkår
3.2.1 Driftstider
Region Sjælland ændrer vilkår 3.1.2 i tilladelsen
fra:


Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg for matr. 1a
(kun arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej fra 15. marts til og med uge 42 samt
ugerne 7 og 8):
 Mandag til fredag kl. 07.00 – 16:30, dog ikke helligdage.

Til:




Tilladte driftstider for alt drift inkl. kørsel og læsning for matr. 1a (kun arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej på følgende tidspunkter: De 3 hverdage før påske, fredagen
efter Kr. himmelfart og ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 42:
 Mandag til fredag kl. 07.00 – 13:00, dog ikke helligdage.
Tilladte driftstider for alt drift inkl. kørsel og læsning for matr. 1a (kun arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej - øvrige tidspunkter):
 Mandag til fredag kl. 07.00 – 16:30, dog ikke helligdage.

3.2.2 Nye vilkår
 Sortering af materialer på arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej må kun ske
med materialer fra arealet. Der må således ikke tilføres materialer til sortering udefra eller
fra andre steder i graven.
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4 Regionens behandling af sagen
4.1 Råstofloven
Ved råstoflovens anvendelse skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet,
sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative
interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i
strømog bundforhold.
Det er forholdet omkring afvejning af erhvervsmæssige hensyn overfor miljømæssige hensyn i form
af primært støjpåvirkning, der er relevant i den pågældende sag, hvor der er søgt om ændringer i
vilkårene for gravning nord for Kaldredvej.

4.2 Erhvervsmæssige hensyn
De erhvervsmæssige hensyn er der redegjort for i ansøgningen, se afsnit 2.1.

4.3 Miljømæssige hensyn
4.3.1 Støj og driftstider
Da Region Sjælland i 2019 meddelte en ny tilladelse til råstofindvinding i Kaldred Grusgrav var det
et udgangspunkt i ansøgningen, at sortering og udlevering ville ske på den eksisterende sorteringsog udleveringplads i den sydlige del af graven. Region Sjælland lempede dengang de vejledende
støjkrav fra for hverdagsdagtimerne udenfor de normale sommerhusperioder fra 40 til 45 dB(A) i
en afvejning mellem hensynet til sommerhusområdet og de produktionsmæssige hensyn. I de normale sommerhusperioder (3 hverdage før påske, fredagen efter Kr. himmelfart og ugerne 27, 28,
29, 30, 31 og 42) fandt Region Sjælland ikke, at der var grundlag for at lempe støjvilkårene, da det
er i de perioder flest mennesker benytter sommerhusene, og det derfor er i de perioder risikoen for
gener er størst.
For at sikre at støjvilkårene overholdes med den nye produktionsændringer begrænses driftstiden i
dagtimerne derfor til 7.00-13.00 for arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej i de normale sommerhusperioder.
I tidsrummet kl. 6:00-7:00 sker der ikke ingen drift på arealet, heller ikke udlevering af råstoffer.
Denne del af ansøgningen har Colas valgt at lade udgå efter partshøringen.
Regionen har ikke fundet, at der er grundlag for at kræve etablering af en støjvold langs sommerhusområdet, da den beregnede støj ikke overskrider de tilladte støjgrænser. Derudover er en støjvold ikke ubetinget en fordel for sommerhusområdet. Den vil skygge og begrænse udsigten, og flere
sommerhusbeboere vil derfor formentligt foretrække at undvære støjvolden. Region Sjælland er
også bekendt med, at der generelt ikke er et ønske om en støjvold blandt sommerhusejerne.
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4.3.2 Støv
Ændringerne medfører mere aktivitet på arealet nord for Kaldredvej, samt etablering af bunker af
råstoffer. Det øger risikoen for støvgener. Region Sjælland vurderer ikke, at ændringerne nødvendiggør skærpede vilkår, da der allerede er stillet de vilkår, som Region Sjælland normalt stiller til
bekæmpelse af støv.

4.4 Øvrige hensyn jf. råstoflovens §3
Det er Region Sjællands vurdering, at den øvrige interesseafvejning, der skal foretages i forhold tilråstoflovens § 3, ikke er relevant i denne sag.

4.5 Høringssvar
Region Sjælland har i partshøringsperioden modtaget fem høringssvar. Høringssvarene er sendt af:
Bo Møller og Lis Hansen, Grundejerforeningen Birkely Kaldred, Martin Outsen, Grundejerforeningen Ingershøj og Grundejerforeningen Knudsminde ved Kaldred.
4.5.1 Emner i høringssvarene
Herunder er listet de emner, der fremgår af høringssvarene, og Region Sjællands bemærkninger.
4.5.1.1 Uhensigtsmæssigt at starte kl. 6:00
Det er fremført, at det er uhensigtsmæssigt at starte driften af råstofgraven kl. 6:00. bl.a. fordi flere
bor fast i sommerhuset.
Region Sjællands bemærkninger:
Efter partshøringen har Colas ændret ansøgningen sådan, at alt drift på arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej tæt ved sommerhusområdet først opstartes efter kl. 7:00. Der kan
derfor heller ikke ske udlevering eller læsning af materialer før kl. 7:00. Fra udleveringspladsen i
den sydlige del af graven må der udleveres og læsses fra kl. 6:00 i hverdagene.

4.5.1.2 Hvornår stopper tørsorteringen?
Der er udtrykt bekymring for, om sorteringsanlægget også skal sortere materialer fra andre dele af
råstofgraven.
Region Sjællands bemærkninger:
Tilladelsen til at sortere, gælder kun for de råstoffer, der er på arealet nord for Kaldredvej og vest
for Arnakkevej. Det er præciseret i afsnit 3.2.2.

4.5.1.3 Tørsorteringsanlægget medfører støjgener
Det bliver pointeret, at tørsorteringsanlægget medfører støjgener for sommerhusområdet.
Region Sjællands bemærkninger:
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Opstilling af tørsorteringsanlægget vil medføre, at beboere i sommerhusområdet kan opleve øget
støj fra råstofindvindingen.
På baggrund af et møde med repræsentanter fra sommerhusområdet den 18.11.20 har Colas ændret ansøgningen, så udlevering og læsning først kan ske fra kl. 7:00 på arealet nær sommerhusområdet. Dermed kan de støjvilkår, som er fastsat i den gældende tilladelse, overholdes. Region
Sjælland finder derfor ikke, at der er grundlag for at afslå tilladelse til opstilling af tørsorteringsanlægget.
At flere bor permanent i deres sommerhus ændrer ikke regionens vurdering, da de vejledende
støjgrænser til almindelige permanente boligområder er højere end til sommerhusområder.

4.5.1.4 Tørsorteringsanlægget medfører støvgener
Det bliver pointeret, at tørsorteringsanlægget medfører støvgener for sommerhusområdet.
Region Sjællands bemærkninger:
Det er Region Sjællands erfaring, at det særligt er kørsel i graven med maskiner og lastbiler, der
kan medføre ophvirvling af støv. Det er derfor vigtigt, at de interne veje i graven vandes grundigt
i tørre perioder. Der kan også være behov for andre støvdæmpende foranstaltninger.
Sommerhusområdet kan blive udsat for støvgener i tørre perioder med østenvind, som særligt
opstår i foråret. Region Sjælland vil derfor have et særligt fokus på, om der opstår støvgener i
denne periode.

4.5.1.5 Tørsorteringsanlægget medfører lysgener
Det bliver pointeret, at tørsorteringsanlægget medfører lysgener for sommerhusområdet.
Region Sjællands bemærkninger:
På arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej vil der først være aktivitet i råstofgraven
efter kl. 7:00. Region Sjælland vurderer derfor ikke, at lys fra produktionen eller lastbiler vil udgøre en væsentlig gene. Derudover må der bruges lys i graven på følgende vilkår jf. den gældende
tilladelse:
”Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn
skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1
time efter driftstiden.”

4.5.1.6 Tørsorteringsanlægget/udlevering af råstoffer medfører trafikgener
Det bliver pointeret, at ændringen medfører trafikgener for sommerhusområdet.
Region Sjællands bemærkninger:
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Efter Region Sjællands vurdering vil ændringerne ikke i sig selv medføre øget trafik, da Colas
fortsat tilbyder de samme produkter som før blot med et andet udleveringssted. Der er dog generelt god afsætning af råstoffer i øjeblikket, så det kan sagtens være, at der sælges mere, og at der
derfor også er flere lastbiler. Stor afsætning er dog også en god ting, da råstofindvindingen dermed hurtigere bliver færdig.
Derudover ser regionen frem til, at ”grusvejen” bliver etableret og åbnet, så lastbilerne ikke længere skal køre gennem Kaldred.

4.5.1.7 Hvorfor kræver det ikke en miljøkonsekvensvurdering?
Region Sjællands bemærkninger:
I 2008 udarbejdede Kalundborg Kommune en VVM redegørelse (i dag miljøkonsekvensvurdering) for den samlede råstofindvinding på det areal ved Kaldred der i dag er tilladelse til råstofgravning.
En miljøkonsekvensvurdering laves typisk, når en ny råstofgrav er over 25 ha, men ændringer i
eksisterende grave skal også vurderes.
Region Sjælland har vurderet, at opstillingen af tørsorteringsanlægget ikke vil have væsentlig
skadelig indvirkning på miljøet bl.a. fordi de gældende støjgrænser bliver overholdt. Derfor finder regionen ikke, at der er behov for en screening for miljøvurdering.

4.5.1.8 Hvorfor er kun beboere i første række blevet hørt?
Region Sjællands bemærkninger:
Region Sjælland er bevidst om, at flere end beboerne i første række kan blive påvirket af tørsorteringsanlægget. For at være part i sagen i forvaltningslovens forstand skal man være væsentligt
og individuelt berørt af afgørelsen, hvilket betyder, at man skal være mere berørt end en større
kreds af borgere. Det er baggrunden for regionens vurdering af, at kun beboere i første række er
parter i sagen. Regionen har dog behandlet alle de indkomne høringssvar uanset, om de er kommet fra en part eller ej.

4.5.1.9 Hvorfor placeres tørsorteringsanlægget tæt ved sommerhusområdet, hvor det generer flest og ikke f.eks. ved Kaldredgården?
Region Sjællands bemærkninger:
Baggrunden for ønsket om placeringen af anlægget fremgår af ansøgningen i afsnit 2.1.
Det regionen bl.a. har lagt vægt på i afvejningen af ansøgningen er de produktionsmæssige fordele ved placeringen. Regionen ser ikke, at der vil være de samme produktionsmæssige fordele
ved f.eks. af placere anlægget ved Kaldredgården.
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4.5.1.10Hvorfor beregnes der ud fra 20 lastbiler pr. dag?
Region Sjællands bemærkninger:
De 20 lastbiler pr. dag er sat ud fra Colas´s erfaring for, hvor mange lastbiler, der maksimalt henter
grus på arealet.

4.5.1.11 Hvorfor nævnes det at etablere en 2,5 meter høj støjvold?
Region Sjællands bemærkninger:
Med etableringen af en støjvold langs skel til sommerhusområdet ville der ikke være problemer
med at overholde støjgrænserne. Region Sjælland har forstået, at de færreste beboere i sommerhusområdet ønsker en støjvold, og Regionen har derfor forsøgt at finde løsninger på støjproblematikken, som ikke omfatter etablering af en støjvold.
Der er ikke noget i den gældende tilladelse, som forhindrer Colas i at etablere støjvolden.

4.5.1.12 Drift af tørsorteringsanlægget uden tilladelse
Region Sjællands bemærkninger:
Region Sjælland blev den 28.10.2020 opmærksom på, at der uden tilladelse foregik tørsortering
og udlevering af råstoffer på arealet nord for Kaldredvej og vest for Arnakkevej. Regionen tog
herefter kontakt til Colas, hvorefter sorteringsaktiviteten blev indstillet.
Konsekvenserne af, at der har forgået aktiviteter uden tilladelse, er endnu ikke afklaret.

4.5.1.13 Kompenseres sommerhusejerne økonomisk for tab?
Region Sjællands bemærkninger:
Råstofloven åbner i dag ikke mulighed for kompensation til naboer til råstofgrave. Region Sjælland arbejder politisk for at få en kompensationsordning for naboer til råstofgrave, ligesom der
f.eks. er for naboer til vindmøller.

5

Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er regionens vurdering, at de ansøgte ændringer ikke har indflydelse på Region Sjællands vurdering i afgørelsen fra den 20. maj 2019 af påvirkningen på Natura 2000 områder og arter, der er
omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Som følge deraf, skal der ikke foretages en ny vurdering.
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6

Miljøvurdering (VVM)

Råstofindvinding er omfattet af LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, der har afløst Bek. nr. 1184
af 6. november 2014 ”Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning”.
Der er tidligere lavet VVM redegørelse for råstofindvindingen. Det er Region Sjællands vurdering,
at de ansøgte ændringer ikke vil have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke
skal foretages en screening.

7 Andre myndigheder
7.1 Overkørselstilladelse
Udkørsel fra arealet nord for Kaldredvej til Kaldredvej forudsætter tilladelse efter vejloven, som administreres af Kalundborg Kommune.
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8 Offentliggørelse og klagevejledning
8.1 Generel klagevejledning
Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 24. november 2020 ved annoncering på Region Sjællands 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, organisationer
og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder 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, medmindre 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 videresender 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 efterkommelse 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.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen
af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.

8.2 Klage over Region Sjællands afgørelser
8.2.1 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.

16

Tilladelse til indvinding af råstoffer




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.

Rettidig klage efter denne lov har 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.
8.2.2 VVM screening
Klageberettigede
 Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur 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.
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8.3 Orientering
Kopi af afgørelsen er sendt til:




Kalundborg Kommune
Høringsparter jf. afsnit 2.2
Dem, som har sendt høringssvar.
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