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 NOTAT til: 
 FU og Regionsrådet   

Notat vedr. henvendelse fra Naturforeningen for Nejedevej og Omegn 
vedr. dialogmøde om råstofplan 2016, Graveområde F3 Tulstrup 
 
I et brev D. 1. juni 2017 rettet til Regionsrådets medlemmer, anmoder 
Naturforeningen for Nejede og Omegn om et dialogmøde med 
regionsrådet omkring graveområde F3 Tulstrup, som de ønsker udtaget af 
Råstofplanen. 
 
Graveområdet har været udpeget siden Råstofindvindingsplan 1985, og 
indeholder en ressource på mere end 2 mio. m3. På Møllehøjvej 4 har der 
været aktiv råstofgravning frem til sommeren 2016, og der behandles 
aktuelt en ansøgning om fortsat råstofgravning her. 
 
Region Hovedstaden har i høringsperioden for Råstofplan 2016 modtaget 
Naturforeningen for Nejede og Omegns høringsvar til miljøvurderingen 
og forslag til Råstofplan 2016, ligesom der er modtaget høringssvar fra 
øvrige interessenter. Disse er indgået i vurderingen af om graveområdet 
ved Tulstrup skulle videreføres i Råstofplan 2016.  
 
Administrationen har vurderet, at miljøforholdene omkring graveområdet 
ikke har ændret sig siden sidste råstofplan, hvorfor der ikke findes 
grundlag for at ændre på graveområdet. Administrationens behandling af 
alle høringssvar indgår i den hvidbog, som er en del af grundlaget for den 
politiske behandling af Råstofplan 2016.   
 
I forhold til regionens behandling af en konkret sag om tilladelse til 
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på Nejedevej 22 – 24, behandles 
der aktuelt en ansøgning om indvinding af råstoffer på Nejedevej 22-24 i 
Tulstrup. Regionen har i den forbindelse haft en tilladelse i høring i foråret 
2017, samt at de indkomne høringssvar aktuelt er under behandling. 
Høringssvarene vil naturligvis blive taget i betragtning i den videre 
sagsbehandling. 
 
Region Hovedstaden er altid åben over for dialogmøder. I forbindelse med 
høringen af Forslag til Råstofplan 2016 afholdt regionen et åbent 
borgermøde på Regionsgården den 28. marts, hvor alle partier i 
regionsrådet var repræsenteret. Desuden præciserede regionen, at såfremt 
en større kreds af borgere, som for eksempel et bylaug, ville afholde et 
borgermøde eller lignende i høringsperioden ville administrationen med 
glæde deltage, således at der kunne stilles opklarende spørgsmål til planen 
eller processen. 
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Det findes dog ikke hensigtsmæssigt at afholde dialogmøde på nuværende 
tidspunkt, hvor arbejdet med Råstofplan 2016 er så langt fremskreden. 
 
 

 
 
 


