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NOTAT 

Til: [Navn] 

Om Vindekilde og opfyldelse af kravet om 12 
års forsyningshorisont 

Vindekilde 

Administrationen anbefaler, at Vindekilde forkastes som nyt graveområde med 
følgende begrundelse: 

I miljøvurderingen for Råstofplan 2016/2020 er det vurderet, at påvirkning af 
landskabet i nogen grad vil kunne afværges ved at indramme og / eller dække 
det efterbehandlede graveområde med beplantning med skovbrynskarakter.  

På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen om den landskabelige påvirkning 
havde regionen desuden foretaget en yderligere tilpasning af graveområdets 
afgrænsning mod Gåsebæk rende og Værebro å. 

Miljø- og klimaudvalget har i udvalgets begrundelse for at forkaste Vindekilde 
som nyt graveområde i Råstofplan 2016/2020 anført, at Vindekilde rummer 
værdifuldt kulturmiljø og er geologisk bevaringsværdigt. Disse landskabelige 
og kulturhistoriske interesser er fremhævet i den udarbejdede miljøvurdering 
for området, ligesom Miljøstyrelsen i deres kommentarer til råstofplanen har 
fremhævet disse forhold. Udvalget vurderer, at afværgetiltagene med af-
grænsning af graveområdet og beplantningskrav ikke er tilstrækkelige til at 
imødegå påvirkningen af landskabet og de kulturhistoriske værdier, hvorefter 
området efter en konkret vurdering og afvejning efter § 3 i råstofloven forka-
stes som nyt graveområde. 

Opfyldelse af kravet om 12 års forsyning 

Råstofressourcen udlagt i udkast til råstofplanen uden den ressource, der er 
kortlagt i Vindekilde, udgør 93,66 mio. m3. Ressourcebehovet i den reviderede 
prognose for råstofforbruget indtil 2032 er opgjort til 92,7 mio. m3. Efter revi-
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sion af prognosen for råstofforbruget er det administrationens vurdering, at re-
gionen overholder råstoflovens krav om 12-års forsyningssikkerhed, på trods 
af at Vindekilde ikke udlægges som graveområder i den endelige råstofplan. 
Der er i ressourceopgørelsen udlagt tilstrækkelige ressourcer til at dække rå-
stofbehovet i ca. 12 år med en snæver margen på godt 2 måneder. 

Interessevaretagelse 

For Region Hovedstaden er det afgørende, at der bliver udarbejdet en national 
råstofstrategi, idet regionen har særlige forsyningsmæssige problemstillinger 
grundet manglen på råstoffer af høj kvalitet inden for regionens grænser og 
grundet det store pres, der er på arealressourcen i regionen, affødt af den hø-
jeste befolkningstæthed i landet. Det er i den sammenhæng nødvendigt, at 
der gennemføres en lovændring, der kan sikre en formel koordination på 
tværs af regionsgrænserne, således at kravet om, at alle regioner skal ud-
lægge råstoffer til regionens eget behov i 12 år, udgår.  

Regionsrådet støtter op om Danske Regioners nyligt fremlagte råstofudspil, 
der understreger behovet for en samlet strategi for udnyttelsen af råstoffer på 
land og i havet. Strategien skal også sikre en bedre udnyttelse af råstofferne i 
byggeri og anlægsarbejde samt styrke indsatsen for at genanvende råstoffer. 

Der skal derfor udarbejdes en handlingsplan for interessevaretagelse, der skal 
sikre, at der både fra administrativt og politisk hold arbejdes hen imod disse 
fælles mål. 
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