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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Skovhøjlandets Lokalråd Peter Sig Kristensen polka@vip.cibercity 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Behandling af huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd, der er bekymret for øget trafik i forbindelse 

med evt. nye graveområder ved St./Ll. Bredlund. 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Skovlandets Lokalråd skriver med henvisning til tidligere huskeseddel, behandlet i Vej- og 

Trafikudvalget 12.05.2010, at de i Skovlandet er bekymret over en øget trafikmængde ved 

udlægning af et evt. nyt graveområde ved St./Ll. Bredlund ved hovedvej 13 mellem Hjøllund og Gl. 

Hampen. 

  

Et graveområde vil betyde en betragtelig stigning i den tunge trafik i området. Deres bekymring 

går i særlig grad på, at denne tunge trafik vil vælge mindre veje østpå fra graveområdet til 

områder med behov for grus i Østjylland. Veje som ikke er egnet til øget tung trafik. 

  

Lokalrådet begrunder henvendelsen med: 

Vi ønsker at forebygge de skader og gener, som forøget tung trafik vil betyde for området, og her i 

særlig grad byen Vrads, som vil være gennemkørselsby uanset den tunge trafiks valg af rute østpå 

fra graveområdet. Det er skader og gener, som i mindre grad kan komme til at ligge Løve, Velling 

og Bryrup til last. 

  

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Lokalrådet ønsker at få oplyst om der er opstået nye muligheder for at forebygge en øget 

trafikmængde. 

  

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 



 
 

 

 

Side 2 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

 

Regionen sender en ny råstofplan i offentlig høring i januar – marts 2012. 

  

Planen forelægges formentlig i februar 2012 Plan, Miljø- og Klimaudvalget, som forventes at sende 

planen til Vej- og Trafikudvalget til høring. 

  

Vejdirektoratet har tidligere til en forespørgsel, om en kommune kan nægte ejeren af en grusgrav 

adgang til kommunevejene udtalt: 

  

 

  

COWI har lavet et notat til Region Midtjylland vedr. vejadgang til nye råstofområder: 

  

”Indledning 

  

Region Midtjylland har bedt om en vurdering af, 1) hvorvidt regionen har mulighed for at knytte 

betingelser til de overordnede råstofområdeudpegninger, samt 2) såfremt dette er muligt at få en 

konkret vurdering af, om regionen kan udlægge to områder under forudsætning af, at der 

etableres en alternativ til- og frakørselsvej til råstofgraveområdet (uanset der eksisterer en 

kommunevej).  

  

Konklusion 

  

Det kan således konkluderes, at Regionsrådet ikke med retlig bindende virkning kan opstille et krav 

vedrørende vejadgangen til råstofområdet, som forudsætning for, at udpegningen til graveområdet 

opretholdes. Retningslinjer, der tydeliggør det bagvedliggende grundlag for beslutningen om 

udpegning, kan dog lovligt inddrages som et fortolkningsbidrag af kommunen. Betydningen for 

kommunens sagsbehandling afhænger i den forbindelse blandt andet af, i hvor høj grad 

retningslinjernes formulering respekterer lovens ordning samt i øvrigt er præcis og entydig. 

Endeligt vil betydningen afhænge af, hvorvidt kommunen er enig i prioriteringen af interessen, idet 

der kun er tale om et fortolkningsbidrag samt om kommunen har mulighed for at inddrage 

interessen på samme vis i forbindelse med udøvelse af det konkrete skøn i respekt for den stedlige 

afgrænsning af dens kompetence.” 

  

Regionen kan åbenbart heller ikke i forbindelse med udpegning af nye råstofområder indlægge 

restriktioner om tilladte til- og frakørselsveje. 

  

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at Skovlandets Lokalråd orienteres om Teknik- og Miljøafdelingens vurdering og 

• at Skovlandets Lokalråd opfordres til at indsende kommentarer til Region Midtjylland i den 
kommende høringsperiode januar – marts 2012 vedr. udpegning af nye graveområder. 

  



 
 

 

 

Side 3 

 

 

Udvalgsbeslutning 

Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 14-12-2011 

 
Indstillingen godkendt.  

  

 


