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Nr. Stenderupvej - orientering om trafik til kommende 
grusgrav

I Regionens Råstofplan 2016 er der udlagt et indvindingsområde i Møsvrå/Eltang.

Nymølle Stenindustri A/S skal udgrave indvindingsområdet, og har derfor søgt Regionen om 
gravetilladelse.
 
Nymølle Stenindustri A/S ønsker at benytte de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og Eltangvej 
til industriområdet som vejadgang til og fra graveområdet.

Regionen har haft Nymølle Stenindustri A/S ansøgning om råstofindvinding sendt i høring til berørte 
lodsejere i området. I høringsperioden er der indkommet flere høringssvar, der vedrører trafikken til og fra 
indvindingsområdet.

Regionen har sendt disse høringssvar til Kolding Kommune til orientering. Kolding Kommune har 
efterfølgende også modtaget nogle af høringssvarene direkte.

På baggrund af de indkommende høringssvar sender vi dette orienteringsbrev om trafikken til den 
kommende grusgrav. 

Trafik til den kommende grusgrav
Nymølle Stenindustri A/S har i deres graveansøgning oplyst, at trafikken til og fra indvindingsområdet skal 
ske ad Nr. Stenderupvej og Eltangvej til industriområdet og det overordnede vejnet. 

I flere høringssvar anføres det, at Nymølle Stenindustri A/S skal pålægges at anlægge en alternativ vej 
over private marker, så der ikke skal køres på de offentlige veje i området. Den foreslåede vejadgang til 
indvindingsområdet findes uacceptabel med den begrundelse, at vejene ikke er optimeret til en så 
omfattende tung lastbiltrafik, der vil berører naboerne negativt langs vejene.
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Kolding Kommune kan oplyse, at hvis der skal etableres en alternativ vejføring, så skal det ske på initiativ 
fra Nymølle Stenindustri A/S med udgangspunkt i aftaler med de lodsejere, der er i området. Hverken 
Regionen eller Kolding Kommune har hjemmel i lovgivningen til at pålægge Nymølle Stenindustri A/S at 
etablere en ny linjeføring.

Vi har desuden ikke hjemmel i lovgivningen til at pålægge Nymølle Stenindustri A/S at køre ad bestemte 
ruter til og fra indvindingsområdet. Det vil sige, at vi ikke kan tvinge Nymølle Stenindustri A/S til at køre ad 
bestemte eksisterende veje.

Det er Regionen, der som myndighed for råstoffer, udsteder gravetilladelsen. Regionen har ikke hjemmel 
til at tilbageholde gravetilladelsen med begrundelse i vejadgangsforholdene, da vejadgangsforholdene 
ligger udenfor det, en gravetilladelse kan stille vilkår om.

Vi har på baggrund de indkomne høringssvar drøftet forslagene til alternative vejføringer med Nymølle 
Stenindustri A/S. Nymølle Stenindustri A/S fastholder den ansøgte vejadgang ad eksisterende offentlige 
veje.

Udgangspunktet i lov om offentlige veje er, at Kolding Kommune, som vejmyndighed, har pligt til at holde 
vejene i den stand, som trafikken kræver. Som vejmyndighed bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres 
på vejene, herunder hvordan vejene skal vedligeholdes og om de skal udvides. 

Der er ikke krav om, at kommunen skal udbygge/ombygge de eksisterende offentlige veje, når der sker en 
stigning af trafikken på vejene.

Vejene vil indgå i den overordnede prioritering af kommunens veje i forhold til eventuelle udvidelser og 
den fremtidige vedligeholdelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat penge i budgettet til at foretage 
konkrete udvidelser af de pågældende vejstrækninger.

De eksisterende vejes indretning
I flere af høringssvarene bliver det fremført, at hvis de eksisterende veje skal benyttes i forbindelse med 
kørsel til graveområdet, så skal vejene sikres med skiltning og udbygning med cykelstier langs den 
berørte del af Nr. Stenderupvej og Eltangvej.

Vi finder det ikke hensigtsmæssigt at etablere et gennemkørselsforbud for lastbiler på Nr. Stenderupvej og 
Eltangvej mod syd, idet forbuddet i givet fald vil gælde for alle lastbiler, herunder renovationsbiler, 
mælkebiler og foderstofbiler. Nymølle Stenindustri A/S har oplyst, at trafikken til og fra indvindingsområdet 
afvikles ad Nr. Stenderupvej og Eltangvej til industriområdet. Med udgangspunkt i dette finder vi det 
ligeledes ikke nødvendigt at etablere et gennemkørselsforbud.

Vi kan dermed heller ikke forhindre, at trafikken til og fra indvindingsområdet sker ad andre veje i området, 
hvis der eksempelvis skal leveres grus til byggeri i Eltang.
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Et gennemkørselsforbud kræver desuden politiets tilladelse, og politiets generelle holdning er, at alle 
offentlige veje er lige anvendelige for trafikken. Trafikanter skal grundlæggende optræde hensynsfuldt, 
udvise agtpågivenhed og hensyn til de, der bor eller opholder sig ved vejen, og trafikanter skal afpasse 
hastigheden efter de forhold, trafikanterne færdes under.

Vi vil dog gå i dialog med politiet med henblik på at afklare, om der i et eller andet omfang kan 
gennemføres gennemkørselsforbud.

Som udgangspunkt vurderer vi desuden, at det ikke er nødvendigt at etablere højresvingsforbud ved 
udkørsel fra indvindingsområdet til Nr. Stenderupvej, da Nymølle Stenindustri A/S oplyser, at der fra 
indvindingsområdet køres til venstre ad Nr. Stenderupvej. Beslutning om højresvingsforbud kræver 
desuden politiets godkendelse, da det er politiet, der skal håndhæve forbuddet.

Beslutningen om lokal hastighedsbegrænsning på f.eks. 50 km/t træffes af politiet, da det er politiet, der 
skal håndhæve dette.

Det er ikke muligt at etablere ubetinget vigepligt eller fuldt stop for alle fire retninger på én gang i krydset 
Eltangvej/Birkemosevej. Vi er bekendt med, at nogle bilister tilsyneladende overser krydset 
Eltangvej/Birkemosevej, hvorfor vi hen over sommeren 2017 har fået opsat flere skilte i krydset, som dels 
tydeliggør byzonen, dels understreger vigepligtsforholdene. Skiltene vil formentligt i løbet af efteråret 2017 
blive suppleret med afstribning på kørebanen, som ligeledes skal medvirke til at vise trafikanterne, hvem 
der skal vige for hvem.

Der vil som udgangspunkt ikke blive etableret cykelstier på Nr. Stenderupvej og Eltangvej, da der er tale 
om mindre veje med begrænsede trafikmængder.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 vil forvaltningen fremsætte et forslag om at afsætte 
penge til at etablere en cykelsti langs en del af Nr. Stenderupvej og Eltangvej til industriområdet. Forslaget 
vil indgå i den samlede prioritering af kommunens budget for 2019.

Nymølle Stenindustri A/S er meget opmærksom på at tage hensyn til naboerne i området i forbindelse 
med deres aktiviteter i den nye grusgrav, og vi er i dialog med Nymølle Stenindustri A/S om de trafikale 
forhold. 

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte enten Regionen, Nymølle Stenindustri A/S eller 
Kolding Kommune.

Venlig hilsen

Lise Nielsen
Landinspektør
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Enslydende brev er sendt til:

Eltang Borgerforening
Eltang-Sdr. Vilstrup Menighedsråd
Richard Christiansen, kontaktperson for nabogruppen (ejerne af følgende ejendomme Nr. Stenderupvej 
30, 57, 65, 77, 83, 91, 94, 98 og 112 samt Hulskovvej 72 og 74)
Ejeren af ejendommen Nr. Stenderupvej 31
Birkemose Golf Club
Nymølle Stenindustri A/S
Region Syddanmark


