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Etablering af nedknusningsanlæg i en grusgrav. 

Stenlille Kommune havde afslået at meddele landzonetilladelse til at udvide aktiviteterne i en 
grusgrav med betonknusning. Ansøgeren påklagede afslaget til Naturklagenævnet. 

Ejendommen lå ifølge regionplanen i landskabsområde, der indeholdt værdifulde 
naturområder, og var udpeget som regionalt graveområde. Amtet havde meddelt tilladelse til
råstofindvinding. Ejendommen lå endvidere i område med særlige drikkevandsinteresser. 

Der var ansøgt om tilladelse til at opstille et betonnedknusningsanlæg i 
råstofindvindingsområdet med en forventet kapacitet på 200 m³ pr. dag. Procesforløbet 
omfattede modtagelse af beton på modtageplads, opbygning af depot på 4000 m³, 
nedknusning ved betonknuser og sorteringsanlæg samt efterfølgende oplagring og 
kildesortering af spildmaterialer til senere bortskaffelse. Oplagring af forurenende stoffer 
skulle ske i lukkede containere. Det var hensigten at foretage betonknusning sideløbende 
med råstofindvinding på ejendommen frem til 2014, hvor råstofindvindingstilladelsen udløb. 

Stenlille Kommune havde bl.a. begrundet afslaget med, at et betonknusningsanlæg ville 
medføre en forøgelse af støj, støv og tung trafik, som området i forvejen var belastet med. 
Oplag af usorteret materiale og forurenende stoffer kunne endvidere være til risiko for de 
særlige drikkevandsinteresser i området. 

Efter klagerens opfattelse ville merbelastningen ikke være væsentlig. Afstanden til de 4 
nærmeste naboer ville være mellem 314 og 421 meter. Anlægget skulle placeres minimum 
12 meter under terræn. Efter en nærmere vurdering af markedsmulighederne var den 
gennemsnitlige mængde betonbrokker mere realistisk 100 m³ pr. dag. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Ved vurderingen af, om der bør meddeles tilladelse efter planlovens § 35, lægges der især 
vægt på de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal 
varetages med landzonebestemmelserne. I vurderingen indgår også trafikforholdene i 
området, og om projektet vil indebære andre gener (lugt, støj og støv), som naboer ikke 
med rimelighed bør tåle. Der skal endvidere foretages en konkret vurdering af 
virksomhedens størrelse og indretning det pågældende sted i forhold til formålet med 
landzonebestemmelserne. 

Naturklagenævnet har tidligere tilkendegivet, at genanvendelse af bygningsaffald principielt 
bør fremmes for at spare på de naturbundne råstoffer i overensstemmelse med 
formålsbestemmelsen i råstofloven. Tilsvarende virksomheder drives i forbindelse med en 
række igangværende grusgrave i hele landet. 

Det er således Naturklagenævnets praksis, at der normalt bør gives tilladelse til denne form 
for virksomhed i grusgrave, hvis der ikke er modstående hensyn, herunder hensynet til de 
omboende. 



Det må lægges til grund, at der i en miljøgodkendelse vil kunne fastsættes tilstrækkelige 
vilkår til beskyttelse af grundvandsinteresserne. 

Ejendommen ligger i regionalt graveområde, og amtet har meddelt tilladelse til 
råstofindvinding. Klageren har selv oplyst, at behovet nok er nedknusning af ca. 100 m³ om 
dagen. 

Efter Naturklagenævnets vurdering har Stenlille Kommune ikke anført vægtige argumenter 
for, at de omboende vil blive påført gener i en sådan grad, at der alene på dette grundlag 
bør meddeles afslag. 

Efter en samlet vurdering finder Naturklagenævnet, at kommunens afslag bør ændres til en 
tilladelse til nedknusning af i gennemsnit 100 m³ beton pr. dag.” 

(Afgørelse af 18. september 2006, j.nr. NKN-31-00064) 
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