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Dato: 7. september 2021   

 

NOTAT 

Til: Forretningsudvalgets møde den 14. september 2021 – pkt. 

16 – Vedtagelse af Råstofplan 2016/2020 

 

Administrationens ændringsforslag til pkt. 16 - 

Vedtagelse af Råstofplan 2016/2020 

Foranlediget af miljø- og klimaudvalgets anbefaling om at reducere antallet af 

nye graveområder i råstofplanen har administrationen foretaget en fornyet 

gennemgang af beregningerne af prognosen for regionens fremtidige 

råstofforbrug.  

Gennemgangen har ført til en revideret prognose for regionens råstofbehov. 

Prognosen ligger til grund for fastlæggelsen af, om råstofplanen opfylder 

kravet om en 12-års forsyningshorisont.  

På baggrund af den reviderede prognose og med afsæt i tilkendegivelser fra 

forretningsudvalget har administrationen foretaget en faglig vurdering af miljø- 

og klimaudvalgets anbefaling. I forlængelse heraf stiller administrationen et 

ændringsforslag til sagen, som den blev forelagt forretningsudvalget den 15. 

juni 2021 således at:  

• Indstillingspunkt 1a, 1b og 1c udgår,  

• der tilføjes et nyt indstillingspunkt 1a og 1b og  

• der tilføjes et indstillingspunkt 2. 

Administrationens samlede indstilling til forretningsudvalget er herefter 

følgende: 

1. at godkende det reviderede udkast til Råstofplan 2016/2020 for 

Region Hovedstaden (bilag 11), hvor fire interesseområder udgår; 

Evetofte, Laugø, Skovbakke og Søsum, og følgende 

ændringsforslag er indarbejdet (Se rettelsesblad bilag 12): 

a. at godkende den reviderede prognose for regionens 

råstofforbrug indtil 2032 jf. bilag 13 /2020 

b. at godkende at graveområdet ved Vindekilde forkastes 

som nyt graveområde i Råstofplan 2016/2020 (under 

forudsætning af godkendelse af 1a) jf. bilag 14 
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2. at godkende at gennemføre partshøring af udvalgets indstilling 

om at forkaste Vindekilde som nyt graveområde i minimum 2 uger 

mhp forelæggelse af eventuelle høringssvar for regionsrådet den 

12. oktober 2021. 

 

Administrationens begrundelse 

Revideret råstofprognose og udtagning af Vindekilde som graveområde 

Administrationens fornyede gennemgang af råstofprognosen har medført nye 

tal for råstofforbruget i Region Hovedstaden. Råstofplanen er dermed blevet 

suppleret med tal for de seneste år (2016-2020). 

I den reviderede prognose opgøres det samlede forbrug indtil 2032 til 92,7 

mio. m3.  

Administrationen anbefaler på baggrund af den reviderede prognose at 

imødekomme miljø- og klimaudvalgets anbefaling om, 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 vurderer, 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 afgrænsning af 

graveområdet og beplantningskrav ikke er tilstrækkelige til at imødegå 

påvirkningen af landskabet og de kulturhistoriske værdier, hvorefter området 

efter en konkret afvejning efter § 3 i råstofloven forkastes som nyt 

graveområde.” 

 

Skævinge fastholdes i Råstofplan 2016/2020 som graveområde 

Administrationen vurderer ikke, at der er de samme tungtvejende landskabs- 

og kulturhistoriske interesser på spil i Skævinge, som der er i Vindekilde. De 

trafikale forhold, som miljø- og klimaudvalget fremhævede i deres begrundelse 

for at forkaste Skævinge, kan der tages hånd om i forbindelse med eventuelle 

tilladelser til råstofindvinding. 

Da der efter administrationens vurdering ikke særlige interesser, der kan 

begrunde at forkaste Skævinge i forhold til de øvrige nye graveområder i 
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Råstofplan 2016/2020 vil en beslutning om at udtage Skævinge medføre en 

fornyet vurdering af de øvrige graveområder i råstofplanen. Dette følger af 

ligebehandlingsprincippet, som indebærer, at regionen skal vurdere, om der er 

andre områder, der har sammenlignelige forhold som Skævinge, som også 

bør forkastes. Denne vurdering skal foretages, inden regionsrådet kan få 

forelagt Råstofplan 2016/2020 til endelig beslutning. Administrationen 

skønner, at denne vurdering sandsynligvis vil resultere i, at der er andre 

områder, der er sammenlignelige og dermed også skal forkastes. Det vil 

betyde, at råstofressourcen udhules, så der ikke er tilstrækkelige råstoffer til 

opfyldelse af 12-års forsyningshorisont.  

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke andre undersøgte mulige grave-

områder, som kan inddrages i det nuværende udkast til råstofplan. Regionen 

ville derfor skulle gennemføre en fornyet planproces, der indbefatter yderligere 

kortlægning af mulige råstofressourcer, samt efterfølgende miljøvurdering, 

hvilket forventeligt kan udsætte en planvedtagelse med halvandet år. 

 

Miljøministeriets fortolkning af råstoflovens § 3 

Der henvises i øvrigt til supplerende notat med administrationens 

bemærkninger til Miljøministeriets fortolkning af råstoflovens § 3 (bilag 15).  

Regionens henvendelse til Miljøministeriet er vedlagt som bilag 16 og svaret 

fra Miljøministeriet er vedlagt som bilag 17. 


