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Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd med ønske om en 
bæredygtig trafikløsning ved etablering af graveområde i den sydlige del af Silkeborg 
Kommune. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Silkeborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med lokalrådene for at skabe en 
åben og løbende dialog med borgerne om spørgsmål der har lokal betydning. Det fremgår 
af aftalen, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at træffe beslutning om forhold af 
væsentlig generel betydning i et lokalområde, uden der har været en forudgående høring 
eller dialog med det relevante lokalråd. 
  
En anden vigtig del af samarbejdsaftalen er den lokale huskeseddel, hvor lokalråd har 
mulighed for at indsende 5 af lokalområdets udfordringer eller udviklingsønsker til politisk 
behandling i Silkeborg Kommune. Huskesedlerne behandles af det ansvarlige politiske 
udvalg samt behandles administrativt af relevant afdeling eller stab. 
  
Skovlandets Lokalråd har fremsendt huskeseddel med ønske om en bæredygtig 
trafikløsning ved etablering af graveområde i den sydlige del af Silkeborg Kommune. 
Henvendelsen fra Skovlandets Lokalråd er vedlagt sagen. 
 
I henvendelsen ønsker lokalrådet, at der i forbindelse med udpegning af et graveområde 
samtidig indføres tvangsruter for den tunge trafik til og fra graveområdet, så denne 
færdsel forbydes på de mindre veje i området. 
  
I forbindelse med tildeling af gravetilladelser kan kommunen ikke med henvisning til 
lovgivningen stille vilkår om, hvilke offentlige veje, der skal benyttes til kørslen til og fra 
grusgraven. 
  
Bekendtgørelse af lov om råstoffer: 
  
§ 3. Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og 

kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den 

anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af 

arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier 

og videnskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og 

skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og kystsikkerhed, fiskerimæssige interesser, 

ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold. 
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Vilkårene herfor er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens § 10: 

§ 10. En tilladelse efter § 7, stk. 1, skal indeholde vilkår om 
1) virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige 

gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden, 
2) at der stilles sikkerhed for, at indvindingsområdet bliver efterbehandlet, og 
3) at indvindingen og efterbehandlingen sker efter en plan, der er godkendt af kommunalbestyrelsen, 

og som indeholder hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen. 
Stk. 2. En tilladelse kan indeholde vilkår om, at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til 

deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt 

i § 3. 
Stk. 4. Sikkerhedsstillelsen som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal dække kommunalbestyrelsens udgifter til 

efterbehandling ved en selvhjælpshandling, jf. § 33, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan regulere 

sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis grundlaget for beregningen ændres væsentligt. 
Stk. 5. Vilkår, der knyttes til en tilladelse efter stk. 1, er bindende for ejere og indehavere af andre 

rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. 
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at vilkår om efterbehandling tinglyses på ejendommen for 

ejerens regning. Reviderede vilkår som følge af forbud efter § 52 i lov om forurenet jord tinglyses dog 

for kommunalbestyrelsens regning. 
Stk. 7. En tilladelse efter stk. 1 bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, 

eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
I bekendtgørelsen nævnes ikke hensynet til transport til og fra udvindingsområdet. 
  
Dette fremgår heller ikke af Administrationscirkulæret for behandling af ansøgninger 
om råstofindvinding. 
  
Cirkulære om kommunalbestyrelsernes behandling af ansøgninger om 

tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-

erhvervsmæssig råstofindvinding (administrationscirkulæret): 

§ 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at forelægge en ansøgning efter § 1, stk. 1, for de andre 

myndigheder, som har kompetence med hensyn til selve den påtænkte indvinding og behandling.  
Stk. 2. Forelæggelsen skal ske umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal underrette ansøgeren om, at den ansøgte råstofindvinding forudsætter 

tilladelse efter anden lovgivning, og at kommunalbestyrelsens behandling af sagen efter råstofloven 

foreløbig afventer de respektive myndigheders stillingtagen.  
Stk. 4. Såfremt de pågældende myndigheder meddeler afslag til den ansøgte råstofindvinding, skal 

kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren herom.  
Stk. 5. Såfremt de pågældende myndigheder meddeler de nødvendige tilladelser på nærmere angivne 

vilkår, skal kommunalbestyrelsen medtage disse vilkår i tilladelsen efter råstofloven. Det skal fremgå af 

afgørelsen, efter hvilken lovgivning vilkårene er stillet.  
  
Heraf fremgår, at de myndigheder, der stiller vilkår, også skal henvise til den lovgivning 
efter hvilken vilkårene er stillet. 
  
Det fremgår ikke umiddelbart af Lov om offentlige veje, at vejmyndigheden har 
kompetence til at stille vilkår i forbindelse med en ansøgning om gravetilladelse. 
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Lov om offentlige veje: 

§ 10. Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. 
  
Det er derimod kommunen, der skal holde de kommunale veje i en stand, så de kan 
afvikle den trafik, der er på vejen. 

  

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering 

Silkeborg Kommune ses derfor ikke i forbindelse med udstedelse af en gravetilladelse at 
kunne betinge denne gravetilladelse med, at al trafik til og fra graveområdet skal ske ad 
bestemte veje. 

For om muligt at kunne reducere omfanget af den tunge trafik på visse veje har Teknik- 
og Miljøafdelingen spurgt Vejdirektoratet, om de i udbudsmaterialet til anlæg af 
motorvejen ved Silkeborg kunne indarbejde begrænsninger for hvilke veje, der må 
benyttes til kørsel med sand og grus til motorvejen. Det må Vejdirektoratet ikke, idet 
dette opfattes som konkurrenceforvridende, fordi det kan fordyre transporten fra 
bestemte grusgrave. 

Færdselsloven giver dog visse muligheder for at regulere trafikken. 
  
Færdselsloven: 

§ 92. Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige 

bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Vejmyndigheden for en privat 

fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje, jf. lovens § 13, stk. 1 og 2, kan med 

samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om 
1) parkering og standsning, 
2) etablering af fodgængerfelter og 
3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader. 

Stk. 2. Vejbestyrelsen kan endvidere efter stk. 1 træffe bestemmelse om hel eller delvis afspærring af 

offentlig vej, såfremt afspærringen gennemføres ved afmærkning, ved opsætning af bomme eller på 

anden tilsvarende måde. 

Silkeborg Kommune kan altså etablere begrænsninger for kørsel med fx særligt tunge 
køretøjer på bestemte vejstrækninger, hvis Politiets samtykke kan opnås. 

 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

•         at der ikke indarbejdes betingelser i gravetilladelser om trafik ad 
tvangsruter til og fra udvindingsområdet, da der ikke findes lovhjemmel til 
dette. 
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Bilag  

 
- Åben Den lokale huskeseddel - skovlandet trafikløsning.doc (317569/09)  
 
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 10-05-2010 

 
Indstillingen godkendt, idet målsætningen om at grusgravningen er afsluttet i 2016 
fastholdes. 
 
 
Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


