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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Høringssvar fra HCS transport og Spedition A/S til partshøring af 

forretningsudvalgets anbefaling om at forkaste L1 Vindekilde som 

nyt graveområde i Råstofplan 2016/2020 

Administrationen har sendt forretningsudvalgets anbefaling i høring hos berørte par-

ter forud for regionsrådets endelige beslutning om vedtagelse af Råstofplan 

2016/2020. Regionen har modtaget et høringssvar fra HCS Transport og Spedition 

A/S (HCS), som har stillet forslaget om at udpege graveområdet L1 Vindekilde (belig-

gende imellem Ganløse og Måløv Egedal Kommune).   

Høringssvar fra HCS 

HCS udtrykker uenighed i den faglige begrundelse for at forkaste graveområdet. De 

anmoder samtidig om at få fremsendt den opdaterede prognose for forbruget. Virk-

somheden gør gældende, at der enten allerede er taget højde for de nævnte forhold, 

eller at de vil kunne håndteres i forbindelse med en tilladelse til råstofindvinding. 

Virksomheden henviser herudover til at have adresseret en række miljøforhold i et 

høringssvar indsendt i maj 2019. Virksomheden undrer sig over, at ingen af de for-

hold, som de adresserede i det nævnte høringssvar, er medtaget i den gennemførte 

miljøvurdering, samt over at regionen har miljøvurderet visse forhold vedr. Vinde-

kilde i forbindelse med Råstofplan 2016/2020, som ikke blev vurderet problematiske, 

da forslaget blev behandlet første gang i Råstofplan 2016.  

HCS gør gældende, at sandforekomsten i området ved Vindekilde er en efterspurgt 

ressource, som der er stigende mangel på i hovedstadsområdet, samt at forekomsten 

er let tilgængelig. De gør herudover gældende, at graveområdet er velplaceret, hvad 

angår trafikafvikling og afstand til hovedstaden, og endelig at der kan tages alle de 

nødvendige miljø-, natur- og landskabsmæssige hensyn.  

Endelig anfører HCS, at transport af tilsvarende materialer fra andre lokaliteter på 

Sjælland til hovedstaden vil medføre et merforbrug i CO2 svarende til 150 % i forhold 

til transport fra Vindekilde.   



 

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2  

Afslutningsvis anmoder HCS om, at regionsrådet genovervejer beslutningen om at 

forkaste L1 Vindekilde.  

Administrationens bemærkninger til svaret 

Indledningsvist skal administrationen bemærke, at der ikke med høringssvaret er 

fremsendt nye oplysninger i sagen. Administrationen har på anmodning fra HCS tidli-

gere fremsendt link til forretningsudvalgets behandling af sagen, hvor den opdate-

rede prognose fremgår.  

For så vidt angår spørgsmål til regionens miljøvurdering har administrationen i for-

bindelse med partshøring af forslag til ændringer, gennemført i 2019, modtaget ens-

lydende høringssvar fra HCS. Administrationen har til dette svaret følgende:  

”Regionen har foretaget en tilpasning i praksis i forhold til tidligere råstofplaner, hvil-

ket betyder, at en række forhold afklares i planprocessen i stedet for i forbindelse 

med en evt. fremtidig ansøgning om tilladelse til råstofindvinding. Regionen finder, at 

denne tilgang giver et mere fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvor stor en del 

af den tilgængelige råstofressource, som forventes at kunne udnyttes samt mulighed 

for på forhånd at fastlægge evt. behov for afværgeforanstaltninger. De nævnte æn-

dringer i fremsendte udkast til vurdering af miljøpåvirkning skyldes denne ændring i 

regionens praksis. For så vidt angår de forhold, som foreslås tilføjet, herunder vejom-

lægning og støvafværge, så er dette emner som ikke var problematiserede i forbin-

delse med den nævnte miljøscreening for Råstofplan 2016, og regionens opfattelse af 

disse forhold er ikke ændret.” 

Regionens vurdering hvad angår kvaliteten af forekomsten er ikke ændret. Forret-

ningsudvalget har imidlertid vurderet, at de afværgetiltag, som er opstillet for områ-

det, ikke er tilstrækkelige til at imødegå påvirkningen af landskabet og de kulturhisto-

riske værdier, hvorefter forretningsudvalget efter en konkret vurdering og afvejning 

efter § 3 i råstofloven overfor regionsudvalget har anbefalet, at graveområdet forka-

stes. 
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