
 

 

Ændringer til forslag af graveområder for Råstofplan 2016/2020 

 

I forbindelse med miljøvurderingen af Råstofplan 2016/2020, er nogle forslag til graveområder blevet 

ændret/reduceret, som en følge af de afværgeforanstaltninger, der er opsat i forbindelse med 

miljøvurderingen. 

Nedenstående tabel viser en oversigt over de ændringer, der er foretaget for hvert enkelt graveområde, 

som følge af miljøvurdering/afværgeforanstaltninger og afvejning efter § 3 i råstofloven. 

De arealer, der blev udlagt i den nu ophævede Råstofplan 2016, fastholdes med afgrænsningen herfra, med 

mindre ændrede miljøforhold taler for en revidering af arealerne. 

 

Forslag til graveområde Ændring som følge af miljøvurdering/afværgeforanstaltning 

B1 Ammendrup, udvidelse Nærhedszone på 100m mod Høbjerg by indlægges, her skal 

indvinding ske indenfor 1 - 2 år (tidsramme fastlægges i tilladelse) 

Bonderup 
Området forkastes som forslag til nyt graveområde i Råstofplan 

2016/2020 efter en revurdering af råstofressourcen, som har vist at 

der kun er en lille og dybtliggende råstofforekomst i området.   

A1 Bøtterup, udvidelse Området fastholdes uændret 

Dronningmølle 
Området forkastes som forslag til nyt graveområde i Råstofplan 

2016/2020 grundet landskabspåvirkninger og interesseområdet 

foreslås udtaget af Råstofplanen 

Græse Bakkeby 
Området forkastes som forslag til nyt graveområde i Råstofplan 

2016/2020 grundet landskabspåvirkninger 

Grønlien Området fastholdes uændret 

K1 Holtegård Området fastholdes uændret 

Krogstrup 
Nærhedszone på 100m mod beboelser indlægges, her skal 

indvinding ske indenfor 1 - 2 år (tidsramme fastlægges i tilladelse) 

Landerslev Vest Området fastholdes uændret 

Ledøje Vest, udvidelser 
Område reduceres, så den del der ligger indenfor Kulturarvsareal 

udgår 

Lyngerup udvidelse 

Område reduceres, så den del der overlapper med BNBO udgår. 

Nærhedszone på 100m mod Landerslev by og beboelser mod øst 

indlægges: Indvinding skal her ske indenfor 1 - 2 år (tidsramme 

fastlægges i tilladelse) 

Onsved 
Nærhedszone på 100 m mod Onsved landsby indlægges, her skal 

indvinding ske indenfor 1 - 2 år (tidsramme fastlægges i tilladelse) 

J5 Hedeland, udvidelse Området fastholdes uændret 



 

 

Rørbæk 

Nærhedszone på 100m mod den vestlige del af Lille Rørbæk 

indlægges, her skal indvinding ske indenfor 1 - 2 år (tidsramme 

fastlægges i tilladelse). 

Sydøstlige del af graveområdet grænsende op mod Lille Rørbæk 

medtages ikke i Råstofplan 2016/2020 grundet 

landskabspåvirkninger. 

Skævinge Området reduceres i Øst 

Stålhøjgård Området fastholdes uændret 

Søsum 

Området fastholdes som interesseområde i Råstofplan 2016/2020 

grundet trafikafvikling, men med en ændret afgrænsning i forhold til 

Råstofplan 2012 

Vindekilde 

Den østlige og nordlige del af det forslåede graveområde udtages af 

Råstofplan 2020 grundet landskabspåvirkninger og ledningstracé. 

Den vestlige del af graveområdet foreslås udlagt til graveområde, i 

modsætning til det forslag der blev fremsat i forbindelse med 

behandlingen af Råstofplan 2016. 

Ølsted 
Området foreslås forkastet som forslag til nyt graveområde og 

området foreslås taget helt ud af Råstofplanen 

Eksisterende graveområder Ændring 

J5 Hedeland 
Arealet reduceres med 2/3, kun de vestligste arealer bibeholdes, da 

arealerne, der tages ud, er færdiggravede og efterbehandlede 

C1 Ølsted 
Hele graveområdet tages ud af planen, da det er færdiggravet og 

efterbehandlet 

C4 Ølsted 
Den vestlige del af graveområdet tages ud af råstofplanen, da det er 

færdiggravet og efterbehandlet 

  


