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Kommuneplantillæg nr. 1 til 
Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune 
- Retningslinjer og rammebestemmelser for Sophienholm Grusgrav 
 

 
 

 

Holbæk Byråd har endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 1  
samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen den 22. oktober 2014 

 
Kommuneplantillæg nr. 1 og den tilhørende sammenfattende miljøredegørelse  
samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen er offentliggjort den 1. december 2014  
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Formål og indhold 
Formålet med Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Holbæk Kommune er at etablere 
det planlægningsmæssige grundlag for en fortsat indvinding af sand, grus og sten i Sophienholm Grusgrav. 
Der bliver fastlagt en ny retningslinje og en rammebestemmelse for projektet. Kommuneplantillægget in-
deholder både en retningslinje og en ny rammebestemmelse for Sophienholm Grusgrav.  

Der er en igangværende indvinding af råstoffer på arealet, der har en størrelse på 17,6 ha. Den seneste 
gravetilladelse ophørte med udgangen af 2013. Beregninger viser, at der inden for den tidligere udpegede 
gravegrænse er en restressource på 1,6 millioner m³ grus af (høj) kvalitet. Tidligere er der i begrænset om-
fang blevet gravet uden for kommuneplantillæggets område. 

Det ansøgte graveområde er inden for den gravegrænse, som blev fastlagt af Vestsjællands Amt med tilla-
delsen til råstofindvinding den 11. november 2003. 

Arealanvendelsesbestemmelserne er udarbejdet i forlængelse af tidligere tilladelser til råstofindvinding og 
byrådets ønske om, at området skal kunne anvendes til ekstensivt jordbrugsområde med høj grad af natur 
og offentlig adgang 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 indeholdte et hovedforslag1 og et alternativ2 til både retningslinje 6.3.7 
og rammeområde 14.E07. I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet besluttet, at kommune-
plantillæg nr. 1 skal indeholde hovedforslagene.  

Offentlig høring 
I sommeren 2013 blev der afholdt fordebat om planlægningen for Sophienholm Grusgrav. Høringssvarene 
herfra blev indarbejdet i planforslaget.  
  
Holbæk Byråd fremlagde desuden Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 i offentlig høring fra den 26. maj til 
den 21. juli 2014. Planforslagets tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport  mv. samt Forslag til tillæg nr. 
1 til OSD-redegørelsen var i offentlig høring samtidig. 
 
Under den offentlige høring blev der 16. juni afholdt borgermøde på Maglesø Traktørsted med deltagelse 
af ca. 15 personer. Der var interesse for det fortsatte gravearbejde i området. Væsentligste betænkelighe-
der var omkring trafikale forhold og vejvedligeholdelse. 
 
Under den offentlige høring blev der indsendt ét høringssvar til det offentliggjorte udkast til råstoftilladelse. 
Høringssvaret vedrørte ikke Forslag til kommuneplantillæg nr. 1. 

  

                                                           
1 Hovedforslaget er også kaldt Forslag A i Forslag til kommuneplantillæg nr. 1. 
2 2 Alternativet er også kaldt Forslag B i Forslag til kommuneplantillæg nr. 1. 
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Miljø 
VVM-redegørelse og miljøvurdering 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 blev ledsaget af en redegørelse for de kortsigtede og langsigtede virk-
ninger på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse af den påtænkte aktivitet. VVM-redegørelsen er kombineret 
med en Miljørapport til forslag til kommuneplantillæg nr. 1.  

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er der obligatorisk krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse for projekter 
vedrørende ”Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med 
undtagelse af indvinding indenfor de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan udpegede grave-
områder. (bilag 1, stk. 19). Ifølge vejledningen til VVM-bekendtgørelsen gælder det også, hvis der er tale 
om en forlængelse af en tidligere meddelt tilladelse, og den samlede indvindingsperiode derved overskrider 
10 år. 

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der som udgangspunkt udarbejdes en miljøvur-
dering, når der tilvejebringes planer, der giver mulighed for ”Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørve-
gravning” (bilag 4, stk. 2a). 

Holbæk Kommune har vurderet, at projektet er VVM-pligtigt og at Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 er 
omfattet af krav om miljøvurdering. Særligt fordi den nærværende planlægning har til formål at muliggøre, 
at en eksisterende råstoftilladelse bliver forlænget med yderligere 10 år. På den baggrund er der udarbej-
det en kombineret VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Rapporten er offentliggjort sammen med dette 
Forslag til kommuneplantillæg. 

Kravene til indholdet i en miljøvurdering og en VVM-redegørelse er næsten identiske. Kravene til VVM-
redegørelsen er mere dybtgående, og VVM-redegørelsen opfylder derfor kravene til miljøredegørelsen på 
langt de fleste punkter. I forhold til Miljøvurderingen er der desuden et krav om overvågningsprogram samt 
en oversigt over hvilke myndigheder, der skal have særskilt orientering om projektet. 

Normalt resulterer en VVM-redegørelse i, at der udstedes en VVM-tilladelse til et konkret projekt. En tilla-
delse til en grusgrav efter § 7 i råstofloven (Råstoftilladelse) erstatter dog VVM-tilladelsen fuldt ud. Råstof-
tilladelsen for en VVM-pligtig råstofindvinding må tidligst gives, når der er udarbejdet en VVM-redegørelse 
og vedtaget kommuneplanretningslinjer for anlægget. 

Regionerne har fra den 1. juli 2014 overtaget myndighedsrollen på råstofindvinding. Det er således Region 
Sjælland, der skal færdigbehandle den VVM-redegørelse, der var i offentlig høring sammen med Forslag til 
kommuneplantillæg nr. 1. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der desuden udarbejdet en sam-
menfattende miljøredegørelse til tillægget. Den sammenfattende miljøredegørelse er udarbejdet i overens-
stemmelse med § 9, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Råstoftilladelse  
Holbæk Kommune har udarbejdet en endelig råstoftilladelse til det konkrete projekt i forlængelse af den 
endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 og den tilhørende VVM-redegørelse. Som nævnt i foregå-
ende afsnit erstatter råstoftilladelsen til fulde en VVM-tilladelse, når der bliver planlagt for en grusgrav. 
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Regionerne har fra den 1. juli 2014 overtaget myndighedsrollen på råstofindvinding. Det er således Region 
Sjælland, der skal give den endelige råstoftilladelse til indvinding af råstoffer i planområdet. 

Retningslinjerne i Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen bliver sikret i Råstoftilladelsen.  

Efterbehandlingsplan 
Som et bilag til Råstoftilladelsen er der udarbejdes en Efterbehandlingsplan, som sikrer at området efterla-
des i overensstemmelse med de tidligere nævnte hensyn. Efterbehandlingsplanen sikrer, at der på sigt vil 
være offentlig adgang til området i form af udlagte stier. Disse stier skal have forbindelse til andre stier 
uden for planområdet og til Sophienholmvej.  

Den langsigtede vedligeholdelse af området varetages af grundejeren. Vilkårene omkring beplantning, 
eventuel græsning og offentlighedens adgang overvåges af myndighederne efter overvågningsprogrammet. 

Der må ikke foretages ændringer i projektet uden at kommunen har foretaget en konkret vurdering af, om 
ændringen forudsætter en fornyet VVM-behandling. 

Overvågningsprogram 
Færdiggravning og efterbehandling skal følge den foreslåede etapeplan, som det sker til mindst mulig gene 
for omkringboende og under hensyn til områdets natur- og landskabsværdier. 

Der vurderes ikke at være behov for særlig overvågning af miljøeffekter ved færdiggravning og efterbe-
handling af Sophienholm Grusgrav ud over, hvad der måtte blive stillet af krav i råstoftilladelsen. 

Efter endt efterbehandling vil der ske en overvågning af områdets naturværdi og landskabelige fremtræ-
den. Dette sker for at sikre den målsætning, som efterbehandlingsplanen opstiller. Tilsvarende vil der ske 
en overvågning af, at publikum til stadighed har en ubesværet adgang til området og at stier er i en kvalitett 
som beskrevet i efterbehandlingsplanen. 

Forhold til anden planlægning 
De statslige vandplaner 
Planområdet er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). På den baggrund er 
planlægningen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner, og der er derfor vedtaget et 
Tillæg nr. 1 til kommuneplanens OSD-redegørelse.  

I Tillæg nr. 1 til kommunens OSD-redegørelse er der fastlagt retningslinjer til sikring af drikkevandsinteres-
serne i området.  

Det er vurderet, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 er i overensstemmelse med den øvrige, statslige 
planlægning. 

Råstofplanen 2012-2023 
Området ved Sophienholm er ikke udpeget som råstofsindvindingsområde i Region Sjælland Råstofsplan 
2012-2023. I kommunens retningslinjer for råstofindvinding står, at der undtagelsesvis kan gives tilladelse 
til indvinding af råstoffer uden for de udlagte råstofindvindingsområder, hvis der er en dokumenteret fore-
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komst, når samfundsmæssige interesser taler for det og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige 
interesser.  

Med den igangværende gravning ved Sophienholm er der en dokumenteret forekomst, som det vil være 
formålstjenligt at få gravet færdigt i det omfang det kan ske under hensyntagen til det omkringliggende 
landskab og naturområder.  

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 1 er i overensstemmelse med Råstofplanen 2012-2023 samt den øvri-
ge, regionale planlægning. 

Kommuneplan 2013-25 
Med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 kan der fortsat være grusgrav i planområdet i 
overensstemmelse med den gældende kommuneplan. 

Selve grusgravsområdet er beliggende uden for udpegningen af værdifulde landskabsområder i kommune-
planen. Efter endt retablering vil området overgå til værdifuldt landskabsområde i lighed med det omkring-
liggende landskab. 

I området findes flere naturområder og Sophienholm Grusgrav er derfor udpeget som værdifuldt naturom-
råde. 

De markante bakkeformationer gør, at området er udpeget som område af geologisk værdi. Der skal derfor 
ske en sikring af de geologiske landskabstræk. Skabes der ved råstofindvindingen særligt værdifulde profi-
ler, bør disse bevares. 

Området er kulturhistorisk kendt for at være det område på Sjælland, hvor de store sammenhængende 
overdrev sidst blev opdyrket. Området er udpeget som kulturmiljø på grund af resterne af dette landskab, 
hvor bakkelandskabet stadig er fremtrædende og flere steder med spredte bevoksninger og græsarealer af 
overdrevskarakter.  Det er derfor af betydning, at disse karakterer fortsat er synlige i landskabet. 

Hele området omkring Brorfelde og Maglesø er udpeget som besøgsområde. I disse områder skal landska-
bet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse. Det skal dog ske på en 
måde, så bevaringsværdige værdier ikke tilsidesættes. På baggrund af ovenstående er det derfor af betyd-
ning, at der genskabes naturarealer i området efter endt gravning. Dette kan være i form af småsøer eller 
overdrevsarealer. Dette bliver sikret i Forslag til efterbehandlingsplanen. 

Ifølge kommuneplanen må der i OSD (Områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande 
til almene vandforsyninger uden for OSD ikke ske en ændring i den planlagte eller eksisterende arealanven-
delse, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Det vurderes, at den planlagte anven-
delse ikke vil medføre en ringere grundvandsbeskyttelse. Særligt fordi Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen 
fastlægger retningslinjer til beskyttelse af grundvandet i området. Desuden skal det nævnes, at der allerede 
er en grusgrav i området. 

OSD-redegørelse 
Der er vedtaget en OSD-redegørelse til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Redegørelsen fast-
lægger retningslinjer til sikring af de særlige drikkevandsinteresser i kommunens nye og ændrede byvæk-
starealer/rammeområder.  
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Som nævnt ligger planområdet i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). På den baggrund er 
der udarbejdet et Tillæg nr. 1 til den omtalte OSD-redegørelse. I dette tillæg er der fastlagt retningslinjer til 
sikring af drikkevandsinteresserne i området.   

Lokalplan 
Der er ingen gældende lokalplan for området. Holbæk Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes 
en lokalplan for området, idet det endeligt vedtagne kommuneplantillæg, råstoftilladelse samt overvåg-
ningsprogram vil indeholde de juridiske rammer til at sikre det planlægningsmæssige grundlag for områdets 
anvendelse på både kort og langt sigt, herunder offentlighedens adgang til området efter endt indvinding af 
råstoffer og efterbehandling. 

Landskabsplan 
Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune indeholder en Landskabsplan.  

I landskabsplanen er Sophienholm Grusgrav er beliggende i bakkeområdet ved Maglesø. Bakkerne skaber 
et dynamisk landskab, hvor udsigten og oplevelsen af landskabet er afvekslende. Landskabet fremstår som 
et storskala landskab med markante og synlige bakkeformationer. Til trods for grusgravningen fremstår 
landskabet relativt uforstyrret. Landskabets struktur skabes i høj grad af skovene og andre beplantningse-
lementer og de mange søer i området. 

I Holbæk Kommunes Landskabsplan er målsætningen, at området skal bevares med de karakteristiske bak-
ker og vekselvirkningen mellem landbrugsarealer og skovarealer, så det dynamiske landskab med forskel-
ligartede oplevelseser og udsigtsmuligheder bibeholdes. De store strukturer gør, at landskabet uden for 
skovene opfattes som et åbent landskab. Denne åbenhed bør bevares. 

Terrænet bør stadig være muligt at opleve og ikke sløres af nye plantninger. Grusgravene er visuelt ikke 
særlig dominerende, og i forbindelse med udvidelsen af graveaktiviteten skal der fortsat tages hensyn til 
landskabets værdier. 

Projektet for Sophienholm Grusgrav og Kommuneplantillæg nr. 1 er i overensstemmelse med Landskabs-
planen. 
 
Stiplan 
Kommuneplan 2013 – 25 for Holbæk Kommune indeholder en stiplan for hele kommunen. Stiplanen be-
skriver de overordnede intentioner ift. etablering af stier i kommunen, bla. i området omkring Sophienholm 
Grusgrav. Det vurderes, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 er i overensstemmelse med stiplanen. Sær-
ligt fordi der i Forslaget til efterbehandlingsplanen er lagt op til, at fremtidige stier i planområdet skal have 
forbindelse til stier uden for planområdet.  
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Øvrige tilladelser 
Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 
En del planområdet er registreret som beskyttet natur, Overdrev. Det pågældende areal er vist på kortet 
herunder. 

Beskyttet natur i området. 

 

Ændringer i tilstanden af den beskyttede natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Hol-
bæk Kommune er myndighed på at dispensere fra Naturbeskyttelsesloven. 

Miljøgodkendelse mv. 
En udvidelse af de eksisterende graveaktiviteter ved Sophienholm Grusgrav forudsætter ikke, at der gives 
en miljøgodkendelse. Det er dog muligt, at der på sigt skal etableres nye faciliteter (anlæg), hvis etablering 
forudsætter miljøgodkendelse. Ligeledes kræver en realisering af projektet, at der bliver givet en vandind-
vindingstilladelse og en nedsivningstilladelse. 
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Holbæk Kommune er myndighed på at give de ovennævnte tilladelser. 

Samtykkeerklæring fra Regionen 
Det er en forudsætning, at Region Sjælland som overordnet myndighed på råstofområdet udsteder en sam-
tykkeerklæring på projektet. 

På baggrund af en ændring af Råstofloven overtager Regionen fra den 1. juli 2014 tilsynet med alle grusgra-
ve i regionen og herunder Holbæk Kommune.  

Lovgrundlag 
Bekendtgørelse af Lov om Planlægning, LBK nr. 937 af 24.09.2009. 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov 
om Planlægning, BEK nr. 1510 af 15.12.2010. 

Bekendtgørelse af Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, LBK nr. 936 af 24.09.2009. 

Bekendtgørelse af Lov om Råstoffer, LBK nr. 950 af 24.09.2009. 

  



9 
 

Ny retningslinje i Kommuneplan 2013-25 
Kommuneplanillæg nr. 1 indeholder en ny retningslinje for Sophienholm Grusgrav i Kommuneplan 2013-25 
for Holbæk Kommune.  

Følgende, nye retningslinje for Sophienholm Grusgrav tilføjes til kommuneplanens Tema 6, Skov og Land-
brug – Råstofindvinding:   

6.3.7 I Sophienholm Grusgrav, Sophienholmvej 61, matr.nr. 1a Grøntved Overdrev, Tølløse kan der indvindes 
råstoffer i form af sten, grus og sand på et areal på 22,7 ha. 

• Der skal udføres en samlet Efterbehandlingsplan for hele området, hvor områdets anvendelse til na-
turområde eller ekstensivt landbrugsareal efter endt råstofindvinding tilgodeses. 

Redegørelse til retningslinje 6.3.7 
Desuden tilføjes følgende redegørelse til temaets redegørelse, afsnittet om Graveområder. Tilføjelserne er 
markeret med kursiv.   

Regionens graveområder, udpeget af Region Sjælland 
I disse graveområder er der en veldokumenteret forekomst af råstoffer og råstofindvinding prioriteres i 
udgangspunktet over andre interesser. Der er i forbindelse med Regionens udpegning sket en overordnet 
afvejning mellem interesserne i området. Kommunen foretager den endelige interesseafvejning i forbindel-
se med de enkelte ansøgninger om gravetilladelse. I graveområder er kommunen som udgangspunkt for-
pligtiget til at meddele gravetilladelse, men kan stille vilkår for indvindingen efter en konkret vurdering af 
eksempelvis naboforhold, støj- og støvforhold, fortidsminder, beskyttede naturtyper eller infrastrukturan-
læg. Kommunen kan, hvis forholdene taler for det, meddele afslag på en gravetilladelse. 

I graveområder må der ikke ske en ændring af arealanvendelsen i form af byggeri og anlægsarbejder mv., 
der kan forhindre udnyttelsen af råstofferne. En ændret anvendelse kan således først ske efter at råstoffer-
ne er udnyttet. 

Ved endt gravning skal områderne retableres i henhold til en efterbehandlingsplan. Ved efterbehandling af 
en udgravet råstofgrav skal der primært tages hensyn til landskabelige, grundvandsmæssige, naturmæssige 
og geologiske interesser. Som udgangspunkt må der ikke ske opfyldning eller deponering i færdiggravede 
råstofgrave eller lade dem overgå til anden erhvervsmæssig anvendelse. Af naturmæssige grunde bør rå-
stofgravene ikke tilføres muld eller andre materialer i forbindelse med retablering. 

Kommunens Graveområder, udpeget af Holbæk Kommune 
Holbæk Kommune har udpeget et graveområde ved Sophienholm. Der har været gravet grus i det pågæl-
dende område i mange år, og det er vurderet, at der fortsat er en restressource af grus med høj kvalitet i 
området. 

I graveområdet ved Sophienholm må der ikke ske en ændring af arealanvendelsen i form af byggeri og an-
lægsarbejder mv., der kan forhindre udnyttelsen af råstofferne. En ændret anvendelse kan således først ske 
efter at råstofferne er udnyttet. 
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Ved endt gravning skal områderne retableres i henhold til en Efterbehandlingsplan. Ved efterbehandling af 
en udgravet råstofgrav skal der primært tages hensyn til landskabelige, grundvandsmæssige, naturmæssige 
og geologiske interesser. Som udgangspunkt må der ikke ske opfyldning eller deponering i færdiggravede 
råstofgrave eller lade dem overgå til anden erhvervsmæssig anvendelse. Af naturmæssige grunde bør rå-
stofgravene ikke tilføres muld eller andre materialer i forbindelse med retablering. 

Interesseområder, udpeget af Region Sjælland 
Interesseområder er udlagt som reservation for eventuel fremtidig indvinding af råstoffer. Der kan kun 
undtagelsesvist ske råstofindvinding i interesseområder. Der er ikke foretaget en nærmere afvejning mel-
lem en eventuel udnyttelse af en mulig råstofresurse og de øvrige interesser i området. En råstofindvinding 
kræver, at området overføres til graveområde. 

Inden for interesseområder kan der ikke ske udlæg til andre formål, der kan forhindre en råstofudnyttelse, 
før det er undersøgt om der er en råstofforekomst, der skal indvindes. Hvis der er væsentlige grunde her-
for, kan et interesseområde udlægges til andre formål efter opnået enighed med regionen og en afvejning 
mellem råstofinteressen og den ønskede arealanvendelse. 

Råstofgravning i et interesseområde kan ske, hvis der er tale om en særlig og efterspurgt forekomst, hvis 
der er tale om kortvarig indvinding til eksempelvis et vejanlæg eller hvis der ikke er et nærliggende grave-
område til at sikre en lokal forsyning. Der kan også ske en genoptaget gravning i et tidligere gravet område 
for at fremme eksempelvis natur- eller fritidsformål.  

Interesseområder er udlagt som reservation for eventuel fremtidig indvinding af råstoffer. Der kan kun 
undtagelsesvist ske råstofindvinding i interesseområder. Der er ikke foretaget en nærmere afvejning mel-
lem en eventuel udnyttelse af en mulig råstofresurse og de øvrige interesser i området. En råstofindvinding 
kræver, at området overføres til graveområde. 

Inden for interesseområder kan der ikke ske udlæg til andre formål, der kan forhindre en råstofudnyttelse, 
før det er undersøgt om der er en råstofforekomst, der skal indvindes. Hvis der er væsentlige grunde her-
for, kan et interesseområde udlægges til andre formål efter opnået enighed med regionen og en afvejning 
mellem råstofinteressen og den ønskede arealanvendelse. 

Råstofgravning i et interesseområde kan ske, hvis der er tale om en særlig og efterspurgt forekomst, hvis 
der er tale om kortvarig indvinding til eksempelvis et vejanlæg eller hvis der ikke er et nærliggende grave-
område til at sikre en lokal forsyning. Der kan også ske en genoptaget gravning i et tidligere gravet område 
for at fremme eksempelvis natur- eller fritidsformål. 
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Den arealrelaterede afgrænsning på retningslinje 6.3.7 i Kommuneplan 2003 – 25 for Holbæk Kommune.   
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Med den endelige vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 ser kortet med samtlige graveområder 
og interesseområder til råstofindvinding i Holbæk Kommune ud som vist herunder. 

Graveområder og interesseområder for råstofindvinding i Kommuneplan 2013 – 25 for Holbæk Kommune.   
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Nyt rammeområde i Kommuneplan 2013-25 
Kommuneplanillæg nr. 1 indeholder desuden et nyt rammeområde for Sophienholm Grusgrav i Kommune-
plan 2013-25 for Holbæk Kommune.  

Rammebestemmelser 
Bestemmelserne for området samt områdets afgrænsning er vist herunder. 

Omr. nr. Navn Anvendelse Maks. b% Maks. 
etage-
antal 

Maks. 
bygn. 
højde 

Supplerende 
bestemmelser 

Nuvæ-
rende 
zone 

Fremtidig  
zone 

14.E07 Råstofind-
vinding i 
Sophien-
holm 
Grusgrav 

Råstofind-
vinding 
Ekstensivt 
jordbrugs-
areal     

  

   I området må der 
ikke ske en ændring 
af arealanvendelsen i 
form af byggeri og 
anlægsarbejder mv., 
der kan forhindre 
udnyttelsen af råstof-
ferne. 
Udformningen af 
anlægget skal ske 
efter tilhørende 
VVM-redegørelse og 
VVM-tilladelse. Der 
skal udføres en sam-
let efterbehandlings-
plan, der tilgodeser 
områdets anvendelse 
efter endt råstofind-
vinding som eksten-
sivt jordbrugsareal 
med offentlig ad-
gang. Kommunepla-
nens retningslinjer 
for det åbne land er 
fortsat gældende for 
rammeområdet. 
I Tillæg nr. 1 til 
Kommuneplanens 
OSD-redegørelse er 
der fastlagt retnings-
linjer for rammeom-
råde 14.E07 til be-
skyttelse af de særli-
ge drikkevandsinte-
resser i området. 
 
    

Landzone Landzone 
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Afgrænsningen på rammeområde 14.E07 er vist på kortet herunder. 
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Indhold 
I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 – 25 for Holbæk 
Kommune, skal der efter § 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 
2009) udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, 
 

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, 
der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,  

2) hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, og  
3) hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. 

 
I det følgende afsnit sker der en redegørelse i forhold til ovennævnte punkter. 
 

Redegørelse 
I miljørapporten til Kommuneplantillæg nr. 1 er følgende emner blevet belyst. 
 

• Trafikale forhold 
• Landskab og jordbund 
• Kulturarv og materielle goder 
• Befolkning, friluftsliv og sundhed 
• Natur, plante- og dyreliv 
• Natura 2000 
• Overfladevand og grundvand 
• Støj og vibrationer 
• Luft og klima 
• Forurenet jord og jordhåndtering 
• Råstoffer og affald 
• Afledte socioøkonomiske forhold 

 
Kommuneplantillæg nr. 1 med det tilhørende tillæg til OSD-redegørelsen sikrer et hensyn til miljøet. Bl.a. 
med bestemmelser om områdets indretning og krav om udarbejdelse af en efterbehandlingsplan for 
området.  Miljørapporten konkluderer derfor, at den nye planlægning kun vil have begrænsede eller en 
mindre påvirkninger af de behandlede miljøparametre. Yderligere miljøkrav er sikret i råstoftilladelsen, der 
følger op på planlægningen og den udarbejdede VVM-redegørelse for det konkrete projekt.  
 
Ad 1)  
I fordebatten til den nye planlægning blev der indsendt 5 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1. De fem ideer og forslag omhandlede 
bl.a. om udvidelsen af området og den mulige påvirkning af § 3-beskyttede naturområder med 
konsekvenser for områdets natur- og landskabskvaliteter. Disse er beskyttet gennem fredninger. Endvidere 
omhandlede de indkomne ideer og forslag trafikken på Tjørnedevej og risikoen for erosion og nedskridning 
i kanten af grusgraven. Øvrige bemærkninger blev indarbejdet i råstoftilladelsen. Det oprindeligt ansøgte 
graveområde indgik som alternativ i vurderingen af virkningen på miljøet. 
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I offentlighedsfasen for forslag til kommuneplantillæg nr. 1 blev der indsendt ét høringssvar, som rettede 
sig mod vilkårene i råstoftilladelsen og ikke selve planforslaget. Høringssvaret er behandlet i tilknytning til 
Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1.  
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 indeholdte 2 afgrænsninger på det kommende graveområde, 
henholdsvis Hovedforslaget1 og Alternativet2 til retningslinje 6.3.7 og rammeområde 14.E07. Det 
oprindeligt, ansøgte graveområde svarer til Alternativets afgrænsning. I forbindelse med den endelige 
vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 har Byrådet besluttet at fastholde planforslagets hovedforslag, dvs. 
den mindste afgrænsning på grusgraven. Det ansøgte graveområde er således blevet reduceret i 
forbindelse med den endelige vedtagelse. Med reduktionen er der sikret et hensyn til områdets natur- og 
landskabskvaliteter.  
 
Ad 2) 
Det vedtagne kommuneplantillæg omfatter det graveområde som ansøger har ønsket at udvinde grus fra 
de næste 10 år, og som Holbæk Kommune vurderer kan inddrages som graveområde. Holbæk Byråd har 
besluttet fravælge de planforslagets alternativer til retningslinje 6.3.7 og rammeområde 14.E07, fordi de 
omfatter et større område, og fordi de vil medføre betydelige landskabsmæssige konsekvenser. 
 
I planområdet ligger der en eksisterende grusgrav, hvis råstoftilladelse udløb i december 2013. Det er 
vurderet, at der forsat er en restressource af grus og sand i området, og Kommuneplantillæg nr. 1 er 
således udarbejdet for at denne restressource kan blive færdiggravet. Ifølge råstofloven skal råstofferne i et 
råstofområde som udgangspunkt færdiggraves, inden der påbegyndes gravearbejde i et nyt graveområde.    
Med udgangspunkt i det sidstnævnte vurderer Holbæk Kommune, at det er hensigtsmæssigt at muliggøre 
et fortsat gravearbejde i Sophienholm Grusgrav fremfor at muliggøre råstofudvindingen ét eller flere 
alternative steder i kommunen. 
 
Ad 3) 
Råstofmyndigheden er overgået til regionerne pr. 1.juli 2014. Fremadrettet er det derfor Region Sjælland, 
der som råstofmyndighed skal føre tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Dette betyder 
samtidig, at den endelige råstoftilladelse til grusgraven skal udstedes af Region Sjælland. 
 
I miljørapporten er det vurderet, at der ikke vil være behov for egentlig overvågning i planområdet ud over i 
grove træk at følge vegetationsudviklingen, så man om nødvendigt med mellemrum kan rydde vedplanter 
for at bibeholde lysåbne forhold på betydelige dele af arealet. 
 
Holbæk kommune vil som myndighed på naturområdet føre tilsyn med naturens udvikling i området. 
 

                                                           
1 Hovedforslaget er også kaldt Forslag A i Forslag til kommuneplantillæg nr. 1. 
2 Alternativet er også kaldt Forslag B i Forslag til kommuneplantillæg nr. 1. 



Redegørelse
Byvækst i områder med særlige 
drikkevandsintereser (OSD)
Bilag til Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune

Tillæg nr. 1



Byrådet har endeligt vedtaget Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen den 22. oktober 2014 
og offentliggjort tillægget den 1. december 2014.



Kommuneplan 2013–25 for Holbæk Kommune

Tillæg nr. 1 - Byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)       3

Indhold

Forord....................................................................................................................04
  
Offentlig høring......................................................................................................04

Vurdering af arealudlæg i forhold til grundvandsinteresser.....................................04
 Retningslinje 6.3.7 og rammeområde 14.E07........................................04
 Oversigtskort....................................................................................06



4 Tillæg nr. 1 - Byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Kommuneplan 2013–25 for Holbæk Kommune

Forord
Ifølge Statens Vandplaner, retningslinje 40 og 41 kræver nye/ændrede arealudlæg i 
særlige drikkevandsområder en redegørelse om, hvordan grundvandet vil blive be-
skyttet. I tilknytning til Kommuneplan 2013-25 blev der derfor vedtaget et bilag, 
Redegørelse om Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD). 

Nærværende dokument er et tillæg til den omtalte redegørelse. Dokumentet er ud-
arbejdet på baggrund af byrådets beslutning om at vedtage en ny planlægning for 
Sophienholm Grusgrav, Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 - 25 for Holbæk Kom-
mune. Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 indeholdte et hovedforslag/Forslag A og et Alter-
nativ/Forslag B til både retningslinje 6.3.7 og rammeområde 14.E07. I forbindelse 
med den endelige vedtagelse har Byrådet besluttet, at kommuneplantillæg nr. 1 skal 
indeholde hovedforslagene. 

Offentlig høring
Holbæk Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning § 24 fremlagt for-
slag til kommuneplantillæg nr. 1 i offentlig høring fra den 26. maj til den 21. juli 
2014. Planforslagets tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport samt Forslag til 
tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen var i offentlig høring samtidig. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 har Byrådet 
vurderet bemærkninger og ændringsforslag.

Vurdering af arealudlæg i forhold til grundvandsinteresser
I det følgende afsnit sker der en redegørelse i forhold Retningslinje 6.3.7 og ram-
meområde 14.E07 i Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune.

De generelle redegørelser om drikkevandsinteresserne i Holbæk Kommune findes i 
selve hoveddokumentet, Redegørelse om Byvækst i områder med særlige drikke-
vandsintereser (OSD). 

Retningslinje 6.3.7 og rammeområde 14.E07
Anvendelse: Grusgrav

Kortlægning: OSD 

Geologiske forhold: Grusgraven er beliggende i et område med meget store grus-
forekomster og kun få beskyttende lerdæklag. Der er udpeget NFI-områder ca. 50 
m. nordvest for grusgraven.

Hydrogeologiske forhold: Der er en overordnet grundvands strømningsretning mod 
nord. Der foregår ikke vandindvinding til almen vandforsyning indenfor en radius af 
1,5 km fra grusgraven. Det primære grundvandsspejl er ikke kendt i grusgraven, 
men vurderes at ligge væsentligt under det niveau, hvortil der gives tilladelse til 
indvinding af grus mv.

Planforhold: Med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1, den tilhø-
rende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt nærværende tillæg nr. 1 til OSD-
redegørelsen kan planområdet anvendes til grusgrav. VVM-redegørelsen indeholder 
blandt andet en råstoftilladelse. 

I området ligger der en eksisterende grusgrav, hvis råstoftilladelse udløb i december 
2013. Det er vurderet, at der forsat er en restressource af grus og sand i området, 
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og Kommuneplantillæg nr. 1 er således udarbejdet for at denne restressource kan 
blive færdiggravet. Ifølge råstofloven skal råstofferne i et råstofområde som ud-
gangspunkt færdiggraves, inden der påbegyndes gravearbejde i et nyt graveområde.   
Med udgangspunkt i det sidstnævnte vurderer Holbæk Kommune, at det er hensigts-
mæssigt at muliggøre et fortsat gravearbejde i Sophienholm Grusgrav fremfor at 
muliggøre råstofudvindingen ét eller flere alternative steder i kommunen.

Grundvandsdannelse: Der er en eksisterende grusgrav i området. Det vurderes der-
for, at arealudlægget ikke vil medføre en væsentligt ændret/reduceret grundvands-
dannelse.

Forureningsrisiko: I den statslige udmelding til Vandplanernes retningslinje 40 og 41 
er der opstillet tre lister med placering af forskellige former for byudvikling i forhold 
til grundvandsinteresser. Listerne viser kun eksempler og kaldes henholdsvis tilladel-
seslisten, opmærksomhedslisten og forbudslisten.

Tilladelseslisten omfatter aktiviteter, som er kendetegnet ved at have ingen eller kun 
ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Opmærk-
somhedslisten omfatter potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg, som 
er kendetegnet ved at have oplag af eller anvende mobile forureningskomponenter. 
Forbudslisten indeholder særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Disse 
anlæg har større oplæg af mobile forureningskomponenter.

En grusgrav er ikke specifikt nævnt i den statslige udmelding til vandplanernes ret-
ningslinje 40 og 41. Holbæk Kommune vurderer dog, at anlægget optræder på tilla-
delseslisten. Primært fordi der i en grusgrav kun sker væsentlige oplag af materialer 
(grus, sten og sand), der naturligt findes i området. Sekundært fordi det vurderes, 
at der ikke er en særlig forureningsrisiko ved selve gravearbejdet.

Aktiviteter på tilladelseslisten kan placeres i OSD og NFI i særlige tilfælde – når der
er en god planmæssig begrundelse. Som nævnt er det vurderet hensigtsmæssigt at 
muliggøre et fortsat gravearbejde i Sophienholm Grusgrav.

Retningslinjer: Tankning samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet 
areal, hvorfra der skal ske kontrolleret afledning af overfladevand. 

Opbevaring af olie og kemikalier
Benzin mv. (mineralolieprodukter) må ikke oplagres i underjordiske tanke. Lagrene 
skal ligge oven for udgravningen. Lagrene skal desuden ligge tilpas langt fra udgrav-
ningen, så der ikke er risiko for nedstyrtning i graven.

Overjordiske brændstoftanke skal anbringes i aflåselige lukkede containere, som 
skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. 

Alternative løsninger til oplagring af benzin mv. er mulige efter en nærmere vurde-
ring.

Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan inde-
bære risiko for forurening af grundvandet.

Arealer til oplag af affald
Der må ikke ske oplag af affald i området.

Alle de ovennævnte retningslinjer vedrører de fysiske anlæg i grusgraven. Retnings-
linjerne er sammen med yderligere retningslinjer også fastlagt i det tidligere omtalte 
Forslag til råstoftilladelse. 
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Samet vurdering: Det vurderes at kommuneplantillægget ikke vil medføre en negativ 
påvirkning af grundvandet i området. Hverken området med særlige drikkevandsin-
teresser eller (OSD) eller det nitaratfølsomme indvindingsopland (NFI) nordvest for 
området. Dette skyldes især vurderingen om at en grusgrav optræder på tilladel-
seslisten, og at der alligevel fastlægges retningslinjer til grundvandets beskyttelse. 
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