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NOTAT 

Til: Miljø- og klimaudvalgets ekstraordinære møde den 11. juni 
2021 til pkt. 1: Vedtagelse af Råstofplan 2016/2020 

Ændringsforslag til pkt. 1: Vedtagelse af Råstof-
plan 2016/2020 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre stiller ændringsforslag nr. 
1, 2 og 3 til pkt. 1: Vedtagelse af Råstofplanen 2016/2020: 

1. At reducere antallet af interesseområder yderligere med henblik 
på ikke at påføre flere borgere end nødvendigt den utryghed, der 
følger med at have ejendom tæt på et interesseområde. 

2. At udtage graveområdet ved Vindekilde med baggrund i den pro-
ces og historik, der har været omkring sagen og at området også 
blev stemt ud ved behandlingen af den seneste råstofplan 

3. At undersøge muligheden for at reducere antallet af ny-udpegede 
graveområder yderligere med baggrund i en øgning af brugen af 
genanvendelige byggematerialer. 

 

Motivation  

Ændringsforslaget støttes af følgende grupper i regionsrådet: Konservative 
Folkeparti og Dansk Folkeparti. 

Den vægtigste grund til at fjerne Vindekilde fra planen er at læse i konklusio-
nen skrevet af geolog Steen Kaalby, som Svend Hansen har indsendt 13/4 
2021: 

”Grundet den meget lave forekomst af grus og groft sand i formationen ved 
Vindekilde med en samlet udnyttelsesgrad anslået til 7 % vil oparbejdningspo-
tentialet for råstoffet i praksis være så godt som 0. Vindekilde vil som råstof-
grav udgøre en proforma-grusgrav, hvor der skal tilkøres mere råstof end der 
faktisk vil kunne indvindes, og derfor ikke opfylde regionen kriterie for et gra-
veområde.” 



Ændringsforslag til pkt. 1: Vedtagelse af Råstofplan 2016/2020 Side 2  

Et andet tungt argument er, at Vindekilde ligger rigtigt dårligt infrastrukturmæs-
sigt. De mange lastbiler skal ud på forholdsvis små veje. 

Vindekilde er desuden et særligt værdifuldt landbrugsområde med lav-
bundareal og naturbeskyttelsesområde i den østlige del. Det er en del af øko-
logiske forbindelser. Området rummer værdifuldt kulturmiljø og er geologisk 
bevaringsværdigt.  

 

Motivation fra Socialistisk Folkeparti 

SF anviser følgende model for at finde rum i planen til at udtage de nævnte 
områder: 

Vi ønsker at sætte et mere ambitiøst mål for mængden af råstoffer, der genan-
vendes. I den nuværende plan er det ca. 10 %, baseret på niveauet tidligere. 
Region Hovedstaden har dog en ambition om at 20 % af vores byggeri skal la-
ves af genbrugsmaterialer i 2030.  

Det er nærliggende at hæve barren ved at indregne en større genanvendel-
sesprocent i råstofplanen. Region Hovedstaden har iværksat en række initiati-
ver til at øge genanvendelsen af byggematerialer, og der er for nyligt indgået 
en aftale mellem regeringen og en række partier om en National strategi for 
bæredygtigt byggeri. Det er derfor ikke alene ambitiøst, men også realistisk. 
Hæver vi barren for genanvendelse i råstofplanen, presser vi yderligere på i 
den retning.  

Udtages graveområderne Vindekilde og Skævinge, reduceres indvindingen af 
råstoffer på land med 3,84 mio. m3 og den angivne mængde genanvendte rå-
stoffer skal således hæves med 3,84 mio. m3: Fra 9,48 mio. m3 til 13,32 mio. 
m3 ud af en total råstofmængde på 96,76 mio. m3. 

Dermed stiger genanvendelsesprocenten fra 9,8 % til 13,8 % Dette skal hol-
des op mod regionsrådets vedtagne mål om 20 % genanvendelse i 2030, med 
en række iværksatte og planlagte konkrete initiativer. Den nye råstofplan skal 
gælde frem til revision i 2024. Denne stigning må anses for rimelig og reali-
stisk over de næste fire år. 

Socialistisk Folkeparti fremsætter her to yderligere konkrete ændringsforslag 
til råstofplanen til miljø- og klimaudvalgets beslutning. Grundet miljø- og klima-
udvalgets manglende realitetsforhandling om indvendinger mod de neden-
nævnte områder, meddelte Peter Westermann (F) på mødet d. 25. maj 2021, 
da sagen var på som beslutningssag med ekstra afsat tid, at der ville komme 
ændringsforslag til forretningsudvalgets behandling. Da forretningsudvalget 
har tilbagevist sagen til behandling i udvalget, fremsendes forslagene hertil: 

 

 

 



Ændringsforslag til pkt. 1: Vedtagelse af Råstofplan 2016/2020 Side 3  

Ændringsforslag nr. 4 stillet af Socialistisk Folkeparti:  

4. at tage interesseområde Evetofte i Halsnæs kommune ud af rå-
stofplanen.  
 

Motivation 

Interesseområde Evetofte vurderes kun at kunne bidrage med relativt små 
mængder råstoffer, 0,5 mio. m3 og det virker ikke sandsynligt at området over-
hovedet bør kunne blive til et graveområde. 

Interesseområdet ligger klos op ad et område med 400 sommerhuse, heraf 
100 helårsbeboede af overvejende dårligt stillede borgere. Disse vil ligge lige i 
vindretningen. Med vind fra vest og nordvest som det fremherskende vil både 
støj og støv udgøre en vedvarende plage for beboerne i området. Etablerin-
gen af grusgrave i Halsnæs vil give anledning til yderligere belastning af den i 
forvejen udfordrede trafik til og fra og på halvøen, med flere propper og forrin-
get sikkerhed til følge. 

 

Ændringsforslag nr. 5 stillet af Socialistisk Folkeparti:  

5. at tage graveområde Skævinge i Hillerød kommune ud af råstof-
planen  
 

Motivation 

SF ønsker at fjerne Skævinge graveområde, som kun bidrager med 0,74 mio. 
m3 råstof, og hvor trafikken vil være en meget svær udfordring, jf. Hillerød 
kommunes høringssvar:  

”I forhold til adgangen vurderer Hillerød Kommune, at det vil kræve nye vejan-
læg. For at komme til området skal man køre ad grusveje som er private fæl-
lesveje. Den asfalterede Meløsevej er en mindre, smal landevej, der ikke eg-
ner sig til tung trafik. Det vil være svært at komme til og fra området uden at 
køre igennem mindre landsbyer, der ikke er egnet til tung trafik.”  

Ud fra en samlet vurdering af forholdene, der taler imod Skævinge graveom-
råde, holdt op imod hvor lille et bidrag graveområdet vil indvinde, er det vores 
klare ønske, at området ikke skal med i planen.  


