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Arkæologiske interesser

I forbindelse med udvidelsen af grusgraven ved Kallerup, Høje Taastrup er der 
ikke taget til hensyn til mindste afstanden på 100 m til de 2 gravhøje , der er 
angivet som polygoner nedenfor. Ifølge § 18 ” Der må ikke foretages ændring i 
tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder der er beskyttet efter 
museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og 
lignende. Bygningerne vest for gravhøjen falder indenfor beskyttelses linerne 
ligesom et evt hegn omkring grusgraven ligeledes vil komme for tæt på 
gravhøjene 

Regionen bemærker, at de nævnte forhold 
retter sig mod regionens arbejde med 
tilladelser til råstofindvinding, da det nævnte 
graveområde er del af Råstofplan 2016. 
Henvendelsen behandles derfor ikke i 
forbindelse med denne høring. Endvidere 
bemærkes det, at regionen ikke er myndighed 
på opførelse af bygninger.<br/>

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/08eac42b-
2337-4892-a6d5-b610db09539b?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: DN Høje-Taastrup

Regionens kommentarer til høringssvaret

Råstofindvinding kan være til skade for landets fortidsminder. Museumsloven 
indeholder derfor en række bestemmelser, der tager hensyn til fortidsminderne 
(Bekendtgørelse af museumsloven – lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. 
december 2006). Loven peger bl.a. på vigtigheden af, at de arkæologiske 
undersøgelser inddrages så tidligt som muligt i planlægningen forud for et 
anlægsarbejde. Især for råstoferhvervet kan det være af stor betydning så 
tidligt som muligt i planlægningsfasen at få kortlagt, om der er væsentlige 
fortidsminder på et graveområde. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning i 
det kommende arbejde med en eventuel 
Råstofplan 2020.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/8343fb62-
218a-477a-9a28-ff7b02f353a7?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Kroppedal Museum, 

Regionens kommentarer til høringssvaret
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I forhold til revision af Råstofplan 2016 har Kroppedal Museum foretaget en 
arkivalsk kontrol af de 5 indvindingsområder, der er beliggende i museets 
ansvarsområde dvs. Høje-Taastrup kommune (J3 Vasby Bakke, J4 Kallerup 
Bakke, J5 Hedeland) og Egedal kommune (L2 Ledøje Vest, Ler 28+29 
Knardrup). ”På baggrund af en arkivalsk kontrol har Kroppedal Museum 
begrundet formodning om tilstedeværelsen af jordfaste fortidsminder indenfor 
indvindingsområderne og anbefaler, at indvindingsområderne undersøges 
arkæologisk i god tid før råstofindvindingen. I modsat fald kan fund af 
fortidsminder medføre en arbejdsstandsning, indtil de arkæologiske 
undersøgelser er foretaget, dog højst op til et år. Museet indgår gerne i et 
samarbejde om en arkæologisk forundersøgelse i henhold til Museumslovens 
§ 26 og en eventuel arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejdets 
igangsættelse. En arkæologisk forundersøgelse har til formål at klarlægge 
arten, omfanget og kvaliteten af eventuelle fortidsminder.” 

Regionen tager høringssvaret til efterretning og 
bemærker, at de nævnte forhold retter sig mod 
administration af tilladelser til råstofindvinding, 
idet de nævnte graveområder er del af 
Råstofplan 2016. Regionen vil medtage 
høringssvaret i sit arbejde med tilladelser til 
råstofindvinding. <br/>

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/8343fb62-
218a-477a-9a28-ff7b02f353a7?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Kroppedal Museum, 

Regionens kommentarer til høringssvaret

I bemærkningerne indgår oplysning om den gældende praksis for 
administrationen af fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede sten- og 
jorddiger. Det anbefales, at denne praksis tages med i overvejelserne ved 
gennemgang og evt. revision af de udpegede områder samt udpegning af nye 
områder, så det derved sikres, at der ikke udpeges arealer, som det vil blive 
særligt vanskeligt, dyrt eller i nogle tilfælde nærmest umuligt at foretage 
indvinding på. Slots- og Kulturstyrelsen vil foreslå, at de lokale museer 
kontaktes for udtalelse og vurdering af hvert enkelt graveområde. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning i 
det kommende arbejde med en eventuel 
Råstofplan 2020. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3f992d2a-
6a16-4e24-90ce-19b6ec2a59c3?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Slots- og Kulturstyrelsen, Afdeling Nykøbing Falster

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Forholdet til kommunal planlægning

Af redegørelsen fremgår det, at der er udlagt i alt 13 råstofområder i Gribskov 
Kommune. DN Gribskov finder det helt essentielt, at udpegningen af disse 
områder er sket med udgangspunkt i den eksisterende, omfattende øvrige 
fysiske planlægning for kommunen. Netop fordi gravning efter råstoffer er et så 
markant indgreb i et område, virker det mildt sagt ikke hensigtsmæssigt, at man 
med den ene hånd gennem den fysiske planlægning forsøger at beskytte og 
fremme natur- og kulturinteresser tillige med ønsket om sikre grundvand og 
vandforsyning og skabe grobund for tilflytning og turisme, når man med den 
anden hånd gennem en massiv udnyttelse af områdets råstoffer reducerer eller 
helt fjerner grundlaget for disse mange ønsker.  DN Gribskov må med dette 
udgangspunkt pege på, at råstofgravning i Gribskov Kommune som et 
minimum er uønsket i de områder, der pt. indgår i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland og i oplagte korridorer mellem parkens enkelte områder, i alle 
Natura 2000 områder og i de områder, som i øvrigt forventes at indgå i det 
kommende Grønne Danmarkskort.  

Regionen tager høringssvaret til efterretning i 
det kommende arbejde med en eventuel 
Råstofplan 2020. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/43430b9a-
dd06-4382-b625-c5153cb31b82?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening/ Bestyrelsesmedlem Jens 
Andersen

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om interesseområde Dronningmølle) Det påtænkte råstofområde tæt ved det 
fredede Rusland og Rudolph Tegners statuepark kan tjene som eksempel på, 
at den regionale planlægning indenfor råstoffer overhovedet ikke er i harmoni 
med de mange førnævnte interesser, hensyn og eksisterende planlægning. I 
Gribskov Kommunes kommuneplan er hele området udpeget som 
bevaringsværdigt landskab og som værdifuldt kulturmiljø samtidig med, at 
området rummer arealer af kulturhistorisk bevaringsværdi, beskyttede jorddiger 
og en planlagt rekreativ sti gennem hele området. Nærheden til Tegner 
betyder, at den enestående udsigt fra museet over et naturlandskab bliver 
fuldstændig spoleret. Hertil kommer, at det påtænkte graveområde ligger i 
vandindvindingsoplandet til Villingebæk Vandværk, i et område, der er udpeget 
som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området ligger også 
centralt i nationalpark Kongernes Nordsjælland samtidig med, at 90% af 
området ligger i kystnærhedszonen og er dermed i direkte konflikt med de 
ønsker om mere turisme, som Gribskov Kommune har. Eksemplet illustrerer, at 
der helt generelt er behov for, at Regionen revurderer hele sin råstofplan for 
samtlige de udpegede områder, således at der sker en reel afvejning med den 
øvrige fysiske planlægning og de mange politiske og lokale interesser, der 
knytter sig til det betragtede område. Med udgangspunkt i de før nævnte 
områder, hvor råstofgravning efter vores opfattelse er uønsket, er det således 
DN Gribskovs holdning, at det ikke tjener et formål i et høringssvar at 
gennemgå de enkelte områder udpeget i Gribskov Kommune, før der er skabt 
den fornødne sikkerhed for, at der i redegørelsen er gennemført en tilstrækkelig 
gennemgang og vurdering af den øvrige fysiske planlægning og udmeldte 
ønsker for de enkelte områder – med fokus på at beskytte natur og miljø mest 
muligt. 

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse foretage 
en gennemgang af i forvejen udlagte grave- 
og interesseområder i Gribskov Kommune. 
<br/><br/>Regionen har ingen umiddelbare 
planer om en sådan fuld gennemgang. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der ske 
tilpasninger af udlagte områder, ligesom der 
kan udlægges nye eller tages eksisterende 
områder ud i forbindelse med udarbejdelse af 
en ny råstofplan. <br/><br/>Ved ændring af 
eksisterende eller udlæg af nye graveområder 
vil de nævnte forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af det enkelte områdes egnethed 
som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/43430b9a-
dd06-4382-b625-c5153cb31b82?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening/ Bestyrelsesmedlem Jens 
Andersen

Regionens kommentarer til høringssvaret

I Furesø Kommune er undersøgelserne rettet mod et område nord for 
Slangerupvej i den nordlige del af Furesø Kommune. Området er i Fingerplan 
2017 udepeget som Ydre storbyområde, Landområde og er det eneste større 
område i Furesø Kommune, hvor fremtidig byudvikling kan finde sted. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning 
og vil medtage bemærkningerne i det evt. 
arbejde med Råstofplan 2020. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/550e88b0-
73a2-4f92-8f06-afd27ac32e13?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Afd. Natur og Miljø

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Konkret til interesseområderne skal det bemærkes, at der er konflikt ved flere 
af interesseudpegningerne. Derfor er det i Gribskov Kommunes øjne vigtigt, at 
råstofplan 2016 revideres. <br/>1. Interesseområde Helsinge – Sand, Grus og 
Sten: Interesseområde Helsinge (lige syd for Helsinge by) overlapper et 
område, der er udlagt som fremtidig byzone indenfor kommuneplanperioden 
2013-2025 (Ammendrup udstykningen). Området er lokalplanlagt til 
boligområde og er allerede byggemodnet. Boligområdet er helt dækket af 
interesseområdeudpegningen, hvorfor interesseområdet bør udgå, så der 
tages hensyn til kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen. Derudover 
ligger et fremtidigt erhvervsområde udpeget i Kommuneplan 2013 indenfor 
interesseområdet - her bør interesseområder også tilpasses. Desuden skal 
der tages højde for, at der er sandsynlighed for at finde løgfrø (bilag IV EU’s 
habitatdirektiv) i den sydlige del af Interesseområde Helsinge.<br/>2. 
Interesseområde Dronningmølle (ved Rusland) – Sand, Grus og Sten. Hele 
området og dets omgivelser er i Gribskov Kommunes Kommuneplan 2013-25 
udpeget som bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og som 
havende kulturhistorisk bevaringsværdi og dele af området ligger indenfor 
kirkebeskyttelseslinjen for Villingerød Kirke. Landskabsudpegningen beskytter 
området imod væsentlige terrænændringer, da området er præget af 
istidsmoræner og -bakker. Desuden er der planlagt en rekreativ sti tværs 
gennem området. Interesseområdet bør efter Gribskov Kommunes vurdering 
helt udgå, så der tages hensyn til vandindvinding, fredninger, beskyttede 
naturområder, kulturværdier og andre kommuneplaninteresser, turisme i 
lokalområdet samt trafiksikkerhed.<br/>3. Interesseområde Nellerød (Høbjerg 
Hegn) – Sand, Grus og Sten. Der er udlagt pendlerparkering i Kommuneplan 
2013-25 for Gribskov Kommune, indenfor interesseområdet. Gribskov 
Kommune anbefaler derfor, at udpegningen af interesseområde Nellerød 
revideres, så der tages hensyn fredskovudpegning og 
kommuneplaninteresser.<br/>4. Graveområde 6 Valby – Graveområde og 
rettighed for ler. Udpegning for Graveområde Valby, er i konflikt mellem 
eksisterende bebyggelse. Graveområdet bør tilpasses de faktiske forhold. 
Derudover opfordrer Gribskov Kommune til at fastholde tidligere praksis om 
respektafstand til sammenhængende bebyggelse. Gribskov Kommune 
anbefaler derfor, at graveområdet revideres.<br/>5. Graveområde og 
Rettighed 7 Dønnevælde – Graveområde og rettighed for ler. Gravområde og 
rettighed for ler ved Dønnevældevej 7 er i konflikt med Erhvervsområde ved 
Dønnevælde udpeget i Kommuneplan 2013 – 25 for Gribskov Kommune. 
Derudover er en del af den eksisterende bebyggelse indenfor udpegningen for 
graveområdet. Gribskov Kommune anbefaler, at graveområdet tilpasses de 
faktiske forhold, hvorfor udpegningen bør revideres. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning og 
vil medtage bemærkningerne i det evt. arbejde 
med Råstofplan 2020. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Hillerød Kommune ønsker allerede på nuværende tidspunkt at påpege, at man 
fortsat finder at interesseområderne nordøst for Skævinge og syd for Lystrup 
bør udtages. Særligt på grund af den mangelfulde trafikale infrastruktur, den 
allerede planlagte byudvikling omkring Skævinge og hensynet til grundvandet. 
Alternativt bør der udlægges en bufferzone på 300 meter mellem 
interesseområdet og bolig- og byudviklingsområderne omkring Skævinge, med 
henblik på at sikre det eksisterende boligområde mod gener fra 
råstofindvindingen, samt sikre at de udlagte byudviklingsområder kan 
udbygges som planlagt. 

Region Hovedstaden har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Lystrup. Men såfremt 
regionsrådet beslutter, at der skal udarbejdes 
en Råstofplan 2020 kan der fra anden side 
stilles forslag om udlæg af graveområde 
indenfor interesseområderne i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag. I så fald vil de 
nævnte forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som 
graveområde.<br/><br/>Hvad angår området 
ved Skævinge er regionen i gang med en fase 
2 kortlægning. Såfremt kortlægningen viser, at 
der findes råstoffer i en mængde, der vil være 
erhvervsmæssigt interessant, vil de nævnte 
forhold blive inddraget i miljøscreeningen og 
det videre arbejde med Råstofplan 2020.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a40728f3-
a1ec-40b6-8ee8-c15109146ea7?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Hillerød Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Det skal hermed understreges, at selve 
interesseområdet i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt 
landskab, hvilket hamornerer meget dårligt med råstofgravning, idet 
råstofgravning som oftest fjerner de for et område markante terrænformer. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 kan der fra anden side stilles 
forslag om udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag. I så fald vil 
forholdet til anden planlægning indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/4aad0c6d-
9d34-4c70-945d-16249fe11b51?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Maja og Lars Thylander, Vibeke og Stig Dahm, Chris Elbo og Sigrid 
R. Christensen m. fl

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Vi henviser til kortudsnit , der er taget fra 
offentligt tilgængelige kilder, og som illustrerer problemstillingerne, der er 
forbundet med udgravning i området. Det drejer sig bl.a. om de 
bevaringsværdige landskaber, kulturhistorisk bevaringsværdi, værdifuldt 
kulturmiljø, planlagte rekreative stisystemer, beskyttede diger og 
vandindvindingsområder. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/1794aad3-
e990-4782-9172-f7c6e05b10e0?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Det område, der er udpeget til 
interesseområde, er udpeget som et væsentligt kulturmiljø i Gribskov 
Kommunes kommuneplan. I dette kulturmiljø ses en del af det 
sandflugtslandskab, der tidligere strakte sig milevidt langs Nordsjællands 
kyster.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af ideer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/aa5c1155-
8f86-45b3-91e8-3bfd7d0beabc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Slots- og Kulturstyrelsen

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Friluftsliv og rekreative interesser

Udviklingen i befolkningens frilufts- og motionsvaner går i retning af mere 
aktivitet i det fri, og det stiller stadig større krav til vores udendørs omgivelser, 
både hvad angår adgangen til naturen, flere grønne områder tæt på vores 
boliger og flere friluftsfaciliteter, som for eksempel stier til løb, cykling, ridning 
m.v. Et behov som blandt andet kan understøttes ved at skabe natur med høj 
biodiversitet med muligheder for friluftsliv i de graveområder, som der ikke 
længere udvindes råstoffer fra, og som skal reetableres.<br/>Friluftsliv i 
råstofplanen<br/>Råstofplanen kan få (og har fået) stor indflydelse på behovet 
om god natur til at dyrke friluftsliv i. Mulighederne for friluftsliv forringes, hvis 
områder med høj naturkvalitet og gode friluftsmuligheder udpeges som 
graveområder, og mulighederne for friluftsliv forbedres, hvis man i 
reetableringen af tidligere graveområder sikrer større rekreativ værdi end i 
udgangspunktet. Derfor ønsker Friluftsrådet at fremhæve friluftsliv som et 
emne i råstofplan 2016. Da råstofplanen kan medføre begrænsninger og 
problemer for friluftslivet og beboere i og nær graveområderne, er det af stor 
betydning at inddrage aspekterne omkring friluftsformål direkte i planen. 
Friluftsrådet anbefaler derfor, at hensyn til friluftsliv indgå i råstofplanen på lige 
fod som eksempelvis hensyn til Natura 2000 områder. Det er naturligvis 
positivt, at interesserne indgår i ideoplægget, men vi savner et større fokus på 
det rekreative; også i de arealer, der står for at blive udpeget. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
tilkendegivelse af, at der fra Friluftsrådets side 
ønskes en revision af Råstofplan 2016. 
Regionen tager anbefalingerne om forøget 
fokus på friluftsliv i forbindelse med 
råstofplanlægning til efterretning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden

Regionens kommentarer til høringssvaret

Interesseområde Nellerød er i konflikt med Høbjerg hegn, en fredet og bynær 
skov, der udgør en stor rekreativ værdi. Gribskov Kommune anbefaler derfor, 
at udpegningen af interesseområde Nellerød revideres, så der tages hensyn 
fredskovudpegning.  

Region Hovedstaden tager bemærkningerne til 
efterretning. Regionen har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Nellerød. Men såfremt 
regionsrådet beslutter, at der skal udarbejdes 
en Råstofplan 2020 kan der fra anden side 
stilles forslag om udlæg af graveområde 
indenfor interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag. I så fald vil 
rekreative interesser indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

Side 9 af 65Regionernes høringssystem

31-05-2018http://adm.hoering.regionh.dk/Administration/Hvidbog/PubliceringPdf



(Om Dronningmølle interesseområde) Igen må det påpeges, at selvom 
Interesseområdet ligger uden for det beskrevne område, kan der ikke herske 
nogen tvivl om, at råstofgravningen inden for interesseområdet vil medføre en 
påvirkning af det område, der foreslås fredet og en påvirkning af den samlede 
oplevelse af landskabet i området. Herudover skal det anføres, at området 
omfattet af Ruslandsfredningen udgør en væsentlig rekreativ værdi for 
offentligheden i form af offentlige stier gennem området såvel som Tegners 
Museum. Den rekreative værdi af området må ligeledes antages at blive 
påvirket, såfremt Interesseområdet fastholdes og eventuelt udlægges til 
graveområde en dag. Hensynet til rekreative interesser skal indgå i afvejningen 
efter råstoflovens § 3. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Regionen har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil rekreative interesser indgå 
i regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/4aad0c6d-
9d34-4c70-945d-16249fe11b51?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Maja og Lars Thylander, Vibeke og Stig Dahm, Chris Elbo og Sigrid 
R. Christensen m. fl

Regionens kommentarer til høringssvaret

Side 10 af 65Regionernes høringssystem

31-05-2018http://adm.hoering.regionh.dk/Administration/Hvidbog/PubliceringPdf



Genanvendelse og cirkulær økonomi

Værdifulde og sårbare landskaber, tunneldale, moræne- og istidsbakker 
indeholde efterspurgte råstoffer, men er samtidig ofte unikke kultur- og 
rekreationslandskaber med højt naturindhold og biodiversitet og store 
oplevelses- og friluftsmuligheder. Behovet for udpegning af nye områder til 
råstofudvindinger må derfor holdes op imod muligheden for at tilgodese 
behovet for råstoffer ved genbrug af allerede udvundne materialer og bør tage 
højde for stigende politiske krav til forøgelse af genbrug. Herved kan vi undgå 
unødvendige sår i landskabet. Friluftsrådet ønsker, at man i endnu videre 
udstrækning end i dag lader beregninger om genbrug af byggematerialer 
indgår i vurderingen af behovet for råstofudvinding. Ved at lade 
byggematerialer fra bygningsnedrivninger og lign., beton, letbeton, teglsten 
osv., genbruges ved nedknusning, kan vi ved dette genbrug dække en større 
del af behovet for råstoffer og derved begrænse udvindingen. Friluftsrådet 
støtter initiativer, der skal sikre genanvendelse af lokale ressourcer, begrænse 
transport og CO2 udledning, samt målsætningen om en reduktion af forbruget 
af primære råstoffer som sand og grus. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
tilkendegivelse af, at der fra Friluftsrådets side 
ønskes en revision af Råstofplan 2016. 
Regionen tager anbefalingerne om initiativer, 
der skal sikre genanvendelse af lokale 
ressourcer, begrænse transport og CO2 
udledning samt målsætningen om en reduktion 
af forbruget af primære råstoffer som sand og 
grus til efterretning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden

Regionens kommentarer til høringssvaret

Region Hovedstaden har i en årrække arbejdet med genanvendelse, herunder 
anvendelse af overskudsjord for at reducere forbruget af primære råstoffer. 
Sammen med andre partnere er regionen således i gang med at søge midler til 
demonstrationsprojekter om genanvendelse af byggematerialer. Region 
Sjælland anerkender dette vigtige initiativ, der på sigt forhåbentligt kan føre til 
et mindsket pres på de naturlige ressourcer. Region Sjælland er enig med 
Region Hovedstaden i, at regionerne ikke har mulighed for at opstille regler for 
øget brug af genanvendelsesmaterialer. I redegørelsen fremgår, at regionen 
dog vil arbejde for at opbygge og udbrede viden om og interesse for 
alternativer til primære råstoffer. Region Sjælland kan se perspektiverne i et 
sådant oplysningsarbejde og vil gerne sammen med Region Hovedstaden og 
eventuelle øvrige regioner samarbejde herom. Genanvendelse er et af de 
temaer, der kan indgå i en national råstofstrategi, som Region Hovedstaden og 
Region Sjælland sammen med de øvrige regioner forsøger at overbevise 
staten om vil kunne medvirke til bl.a. en mere effektiv udnyttelse af de primære 
råstoffer på tværs af Danmark. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning og ser frem til yderligere 
samarbejde med Region Sjælland og de 
øvrige regioner om tiltag til fremme af 
genanvendelse og cirkulær økonomi og om at 
nå i mål med ønsket om udarbejdelse af en 
national råstofstrategi.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/0372e7c3-
3da3-459f-9a14-23e6301aede8?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Region Sjælland

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Grundvandsbeskyttelse

Der er risiko for problematisk påvirkning af overfladevand og grundvand, 
herunder eksisterende og potentielle vandindvindingsområder for almen 
vandforsyning – såvel under selve gravningen som ved reetableringen af den 
pågældende råstofgrav. Den undertiden fysiske fjernelse af eksisterende 
vandløb og søer medfører tillige med fjernelsen af det oprindelige geologiske 
dæklag over grundvandsforekomster en forringelse af levesteder for flora og 
fauna og øger risikoen for forurening af grundvand. Aktiviteter i forbindelse med 
selve råstofgravningen kan i sig selv medføre forurening fra eksempelvis 
lækkende oplag af brændstof og fra maskinel samtidig med, at fjernelse af det 
geologiske dæklag medfører øget risiko for nedtrængen af forurenet drænvand 
mv. fra omkringliggende arealer (eksempelvis fra brug af pesticider på marker) 
til det ubeskyttede grundvand. Ved retableringen af den udgravede råstofgrav 
kan der – bevist eller ubevidst – tilføres forurenet jord eller egentlig affald med 
direkte adgang til grundvandet. Derfor stilles der store krav til et 
myndighedstilsyn såvel under selve råstofgravningen som under og efter 
retableringen af den pågældende råstofgrav. Erfaringerne viser desværre, at 
dette tilsyn ofte er meget mangelfuldt og derfor ikke er tilstrækkeligt til at sikre, 
at såvel drift og retablering sker forsvarligt.  

Regionen tager høringssvaret til efterretning og 
bemærker, at det overvejende omhandler 
administration af tilladelser til råstofindvinding, 
hvilket har været en regional opgave siden 
2014. <br/><br/>Af Råstofplan 2016 fremgår 
følgende:<br/>"Ved udpegning af graveområder 
skal der (...) tages højde for, at der sker mindst 
mulig påvirkning af grundvandsressourcen, og 
at indvindingen af råstoffer sker med kendte og 
acceptable risici. Det stiller store krav til 
samordning af de vilkår, som regionen stiller i 
indvindingstilladelser til råstoffer og de vilkår, 
som kommunerne stiller til tilladelse til 
indvinding af grundvandet. Regionen vægter 
hensynet til grundvandet højt, når der 
udarbejdes 
råstofindvindingstilladelser."<br/><br/>Regionen 
vil fortsat vægte hensynet til grundvand højt i 
tilfælde af, at der skal udarbejdes en ny 
Råstofplan 2020. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/43430b9a-
dd06-4382-b625-c5153cb31b82?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening/ Bestyrelsesmedlem Jens 
Andersen

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om interesseområde ved Dronningmølle) Esrum borgerforenings bekymring er 
især rettet mod følgende forhold: Bevarelse af grundvandets kvalitet, da 
interesseområdet for grusgravning ligger i forlængelse af Esrum vandværks 
vandindvindingsopland. 

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at 
udtage interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil 
grundvandsinteresser indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/5d449345-
dd0c-4fe3-b914-3086dd64489b?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Esrum Borgerforening

Regionens kommentarer til høringssvaret
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I forhold til området nord for Slangerupvej kan Furesø Kommune oplyse, at der 
i 2017/2018 er etableret en ny kildeplads, Flagsø, beliggende knap 200 meter 
nordøst for regionens undersøgelsesboring, F8. Herfra indvindes 630.000 m3 
vand årligt, svarende til halvdelen af den samlede indvinding i den nordlige del 
af Furesø Kommune. Den nye kildeplads er netop placeret her, da det er den 
eneste mulige placering i den nordlige del af Furesø Kommune, hvor 
indvindingen ikke vil påvirke Natura-2000 områder. Vandet føres fra 
kildepladsen i en ny råvandsledning gennem området med de igangværende 
råstofundersøgelser frem til behandling på Lillevang Vandværk. Derudover 
rummer området vandledninger til og fra Furesø Forsynings højdevandbeholder 
på Korsbjerg, ca. 160 meter nord for undersøgelsesboring F3. En eventuel 
udpegning af området nord for Slangerupvej som interesse- eller graveområde 
vil således være meget uhensigtsmæssig i forhold til drikkevandsressourcen og 
de tilhørende indvindings- og ledningsanlæg.  

Regionen er i gang med en fase 2 kortlægning 
i 2 områder nord for Slangerupvej og 
umiddelbart op til Hillerød motorvejen. Såfremt 
undersøgelserne viser, at der findes råstoffer i 
en mængde, der vil være erhvervsmæssigt 
interessant, vil grundvandsinteresser blive 
inddraget i miljøscreeningen og miljøvurdering 
af hele eller dele af områdernes egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/550e88b0-
73a2-4f92-8f06-afd27ac32e13?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Afd. Natur og Miljø

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Hele området ligger indenfor 
vandindvindingsoplandet til Rævebakkens- og Villingebæk Vandværk, der 
forsyner hele Dronningmølle inkl. det store sommerhusområde samt 
Villingebæk og Villingerød med vand. Arealet er klassificeret som nitratfølsomt 
grundvandsindvindingsområde. Råstofindvinding vil påvirke grundvandet i 
begge vandværkers indvindingsområder. Interesseområdet bør efter Gribskov 
Kommunes vurdering helt udgå 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Regionen har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil grundvandsinteresser indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Natur og trafikalt ville en grusgrav her være katastofal. Miljømæssigt er det 
horribelt at lave en grav ovenpå Alnarp depotet den vigtigste drikkevand 
reserve for Region Hovedstaden.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil forhold som 
grundvandsbeskyttelse, naturinteresser og 
trafik indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/ab182da8-
e970-40e9-839f-479fda587b0f?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Grundejerforeningen Fuglevangen

Regionens kommentarer til høringssvaret

Generelt set er hensyn til grundvandet indarbejdet i Råstofplan 2016, hvilket 
HOFOR ser frem til videreført ved en revision af planen. Hensynet til BNBO fra 
råstofplanens Grundvandskapitel bør hensigtsmæssigt gengives i 
redegørelsens kapitel om interesseområder, da undladelse af råstofgravning i 
BNBO er en afgørende minimums afstand mellem råstof- og vandindvinding. 
For at undgå spild af miljøfremmede stoffer tæt på grundvandet bør sådanne 
ikke opbevares i råstofgrave, og f.eks. tankanlæg bør ikke placeres i  
råstofgrave, hvilket bør indarbejdes som vilkår i råstoftilladelser i forlængelse af 
en passende beskrivelse i råstofplanens Grundvandskapitel. 
Skovrejsningsområder medfinansieret af grundvandsbeskyttelseshensyn bør 
ikke udlægges til råstofinteresse- eller graveområde. Det fremgår således af  
finansloven, at arealerne i statslig skovrejsning ikke skal anvendes til 
råstofindvinding. Det drejer sig i Region Hovedstaden om henholdsvis Gørløse, 
Hørup og Skævinge Skov. Disse skovrejsningsområder bør følgelig heller ikke i 
fremtiden udlægges til råstofområde. Konkret til råstofplanens bemærkninger til 
retningslinjer skal det til retningslinje 9 bemærkes, at vilkår om ikke benytte 
pesticider eller gødning ikke bør være en eventualitet, som fremført i 
råstofplanens tredje afsnit i kapitlet, midt side 84. Vilkår om ”forbud mod 
gødskning og brug af kemiske bekæmpelsesmidler, herunder pesticider, 
vurderes at være vilkår af varig betydning og tinglyses på ejendommen” bør 
således være et generelt, ufravigeligt vilkår, når man er i sårbare områder og 
efter råstofgravning er meget tæt på grundvandet. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning og vil medtage det i den 
eventuelle udarbejdelse af en ny Råstofplan 
2020. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/aa265214-
2d87-4b50-b104-1f35af0c63e9?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: HOFOR

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) COWI (2012) vurderer at området er 
med ”speciel høj risiko for høj sårbarhed”. I tillæg indikerer det terrænnære 
sand geologiske vinduer, hvor der er risiko for nedsivning af forurening til 
grundvandet. Der er udpræget risiko for geologiske vinduer i området syd for 
Dronningmølle (COWI 2012). Området ved Dronningmølle og Villingerød er 
fremhævet som grundvandsdannende opland (Naturstyrelsen 2014). I området 
vil en gravning efter grus og sand foretages i både det primære 
grundvandsmagasin ”KS4” såvel det sekundære magasin ”KS2”. 
Grundvandsmagasiner i området står i hydraulisk kontakt med hinanden (se 
COWI 2012, RAMBØLL 2012, Naturstyrelsen 2014). Min geologiske vurdering 
er at gravning vil betyde et markant fald i vandspejlet, og på længere sigt vil det 
betyde mindre produktion af drikkevand.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil forhold omkring 
grundvandsbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/8d2c3549-
ad3b-45d9-99ff-7e69555c0a1a?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Jan Nielsen

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Videre skal det bemærkes, at 
Interesseområdet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), hvilket igen er et hensyn, der skal indgå i forbindelse med 
interesseafvejningen efter råstoflovens § 3. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 kan der fra anden side stilles 
forslag om udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag. I så fald vil 
grundvandsinteresser indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/4aad0c6d-
9d34-4c70-945d-16249fe11b51?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Maja og Lars Thylander, Vibeke og Stig Dahm, Chris Elbo og Sigrid 
R. Christensen m. fl

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Området er udpeget til værdifuldt 
drikkevandsindvinding som desværre ikke utænkeligt bliver Danmarks "nye 
olieeventyr" da drikkevand ikke mere er en selvfølge. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil forhold omkring 
grundvandsbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3ff744a6-
63b2-48de-9dde-b9c010c4fceb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Mikael Tobiasen samt familie

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Grusgravning i området vil influere på 
grundvandsspejlet og påvirke vandindvindingsoplandet til Villingerød 
Vandværk, der forsyner os og vore naboer med vand. Hele området ligger i 
vandindvindingsoplandet til Rævebakkens- og Villingebæk Vandværk, der 
forsyner hele Dronningmølle inkl. Det store sommerhusområde samt 
Villingebæk og Villingerød med vand. Arealet er af samme grund klassificeret 
som nitratfølsomt grundvandsindvindingsområde. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold om 
grundvandsbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/166be225-
9e2b-4524-9695-cdf409d0e60c?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Niels og Estrid Lawaetz

Regionens kommentarer til høringssvaret

Side 17 af 65Regionernes høringssystem

31-05-2018http://adm.hoering.regionh.dk/Administration/Hvidbog/PubliceringPdf



(Om Dronningmølle interesseområde) Grusgravning i området vil influere på 
grundvandsspejlet og påvirke vandindvindingsoplandet til Villingerød 
Vandværk, der forsyner os og vore naboer med vand. Hele området ligger i 
vandindvindingsoplandet til Rævebakkens- og Villingebæk Vandværk, der 
forsyner hele Dronningmølle inkl. Det store sommerhusområde samt 
Villingebæk og Villingerød med vand. Arealet er af samme grund klassificeret 
som nitratfølsomt grundvandsindvindingsområde. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold om 
grundvandsbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/53dc6786-
968a-4e6e-ba56-fa9704154feb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Ulla Glipman Jensen & Peter Rene Jensen

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Inddragelse og kommunikation

Friluftsrådet havde gerne set, at den råstoffølgegruppe, som har eksisteret i 
flere år med de grønne organisationer, havde været indkaldt til møde i 
forbindelse med igangsætningen af denne høringsproces. Vi opfordrer derfor 
til, at følgegruppen i højere grad involveres i den fremtidige proces. 

Til høringssvaret kan Region Hovedstaden 
oplyse, at der nedsættes en ny følgegruppe 
ved opstart af hver ny råstofplanproces. Den i 
høringssvaret nævnte følgegruppes arbejde 
blev således afsluttet med den endelige 
vedtagelse af Råstofplan 2016.<br/>Før 
opstart af en ny følgegruppe skal der foreligge 
en beslutning fra regionsrådet om, at der skal 
udarbejdes en ny råstofplan - Råstofplan 2020. 
Denne beslutning forventes at blive truffet den 
21. august 2018.<br/>Hvis regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en ny 
råstofplan vil regionen nedsætte en 
følgegruppe for revision af råstofplanen og 
udarbejdelse af Råstofplan 2020 i forbindelse 
med den offentlige indkaldelse af idéer og 
forslag. Indkaldelse af ideer og forslag følger 
umiddelbart efter regionsrådets beslutning om 
revision af råstofplanen.<br/>Nærværende 
høring af redegørelse for Råstofplan 2016 er 
udelukkende en indledende høring med 
henblik på at afklare, om der ses at være et 
behov for udarbejdelse af en ny råstofplan. 
Redegørelse for revision af Råstofplan 2016 er 
således en beskrivelse af status for området, 
som det ser ud p.t. og en beskrivelse af, 
hvorledes regionen forventer, at råstofforbruget 
vil udvikle sig. Herudover er der i afsnittet 
”Behov for en ny råstofplan” en præsentation 
af konkrete forhold, der har indflydelse på, om 
der kan være behov for en revision af 
Råstofplan 2016. <br/>

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Gribskov Kommune har forståelse for ønsket og behovet for råstoffer indenfor 
kommunegrænsen, og netop derfor er vi glade for, at blive inddraget allerede 
inden udpegningerne laves. Kommunerne har det lokale kendskab til og viden 
om områderne i forhold til lokalbefolkningen, fredninger, beskyttelser og 
byudvikling m.m. Dette er særligt vigtigt i forhold til de steder, hvor regionen 
ender med at tage hele interesseområder ud, eller justerer dem, da 
udpegninger til interesseområder kan skabe stor uro i lokalområdet. Vi ser 
frem til en fortsat god dialog om den fremtidige råstofplanlægning. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

Udpegningen af nye graveområder vil ske på baggrund af miljøvurderingen af 
planen og de dertil hørende miljøscreeninger og høringssvar til 
miljøscreeningerne. Hillerød Kommune ser frem til som myndighed at blive 
inddraget i denne proces, og vil samtidig opfordre regionen til at inddrage 
offentligheden. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a40728f3-
a1ec-40b6-8ee8-c15109146ea7?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Hillerød Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

Region Hovedstaden og Region Sjælland ønsker i vidt omfang at samarbejde 
om råstofplanlægningen, hvilket også fremgår af de to regioners gældende 
råstofplaner. Samarbejdet er begrundet i, at Sjælland og Øerne er ét 
sammenhængende forsyningsområde for råstoffer, hvor Region Hovedstaden 
og Region Sjælland i fællesskab forsyner området. Der har således allerede 
været samarbejdet omkring kortlægning på tværs af regionsgrænsen og 
gennemført en fælles analyse af arealanvendelsen set i forhold til 
mulighederne for råstofindvinding. I forbindelse med en ny råstofplan er der 
endvidere aftalt en styrket dialog om vurdering af data, opgørelse af 
restressourcer, enslydende retningslinjer m.m., under hensyntagen til de to 
regioners ligheder og forskelle. Det er vores ønske, at samarbejdet med 
Region Hovedstaden kan fastholdes og udbygges i forbindelse med 
planlægning på råstofområdet. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning og kan tilslutte sig det nævnte om 
at der på Sjælland er tale om ét 
sammenhængende forsyningsområde for 
råstoffer. Region Hovedstaden ser frem til det 
videre samarbejde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/0372e7c3-
3da3-459f-9a14-23e6301aede8?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Region Sjælland

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) I forbindelse med vedtagelsen af 
Råstofplan 2016, tilkendegav regionen, at der ikke var grund til at være urolig 
over, at området blev udlagt som interesseområde, da der skulle iværksættes 
en ny høring, hvis området skulle udlægges som egentligt graveområde. 
Imidlertid fremgår det allerede nu, at det påtænkes at udlægge området som 
egentligt graveområde. Vi anmoder om, at denne ændring ikke foretages, og at 
det i råstofplanen udlagte interesseområde ”Dronningmølle” i stedet udgår af 
råstofplanen. 

Der er ikke sket nogen ændringer i 
interesseområdets status på baggrund af den 
udarbejdede redegørelse for Råstofplan 2016. 
<br/><br/>Redegørelsen for revision af 
Råstofplan 2016 er udelukkende en 
beskrivelse af status for området, som det ser 
ud p.t. og en beskrivelse af, hvorledes 
regionen forventer at regionens råstofforbrug 
vil udvikle sig. Herudover er der i afsnittet 
”Behov for en ny råstofplan” en præsentation 
af konkrete forhold, der har indflydelse på, om 
der kan være behov for en revision af 
råstofplanen.<br/><br/>Region Hovedstaden 
har ingen umiddelbare planer om at foretage 
fase 2 kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020, kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag. 
<br/><br/>Naboer til berørte arealer, som har 
en væsentlig, individuel interesse i sagen, 
blive partshørt i forbindelse med 
miljøscreeningen af et eventuelt forslag til 
graveområde, ligesom de vil blive partshørt i 
forbindelse med forslag til Råstofplan 2020, 
hvis der deri foreligger et forslag til 
graveområde det pågældende sted.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/1794aad3-
e990-4782-9172-f7c6e05b10e0?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Ingen råstofinteresser

Brøndby kommune har ingen råstofgrave. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/fa7034d1-
a7ab-4979-bbfc-de9bef3aa9d6?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Brøndby Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Kortlægning og arealudlæg

At det hidtil gældende princip om en mere detaljeret afgrænsning af 
graveområderne, der afspejler og indpasser graveområderne til de 
landskabelige og kulturhistoriske bevaringsværdige strukturer i landskabet, 
bliver fastholdt og videreføres som forudsætning i for afvejningen ved 
afgrænsning og efterbehandling af råstofgrave. 

I Råstofplan 2016 er det beskrevet, at 
<br/>"Afgrænsningen af et graveområde skal 
rumme mulighed for, at en indvinder kan 
opmagasinere den overjord der midlertidig skal 
afgraves og lægges i depot. Der kan også 
være behov for at etablere støjvolde uden for 
det område, hvor forekomsten findes, men 
inden for graveområdet. Derfor kan et 
graveområde f.eks. ligge meget tæt på en 
naboejendom, uden at der vil blive givet 
tilladelse til at indvinde i umiddelbar nærhed af 
naboejendommen.<br/><br/>Det er mest 
hensigtsmæssigt for administration af 
graveområderne, at graveområdernes 
afgrænsning følger matrikelskel eller naturlige 
skel i landskabet. I de senest udpegede 
graveområder i Råstofplanen følger 
graveområderne derfor som hovedregel 
matrikelskel eller naturlige 
skel."<br/><br/>Som udgangspunkt 
viderefører regionen denne praksis for 
afgrænsning af graveområderne. Der vil på 
baggrund af miljøscreeningen og en eventuel 
miljøvurdering være mulighed for at opstille 
forudsætninger for graveområdets udlæg, der 
sikrer beskyttelsesinteresserne i forbindelse 
med den efterfølgende sagsbehandling af en 
konkret graveansøgning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a5c4363e-
e990-4580-be87-90efc0ce9501?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling

Regionens kommentarer til høringssvaret

DN Helsingørs bemærkninger til Redegørelsen for råstofplan 2016 er følgende: 
At den overordnede råstofplanlægning fortsat tager landskabsbilledet og de 
kulturhistoriske landskabsinteresser med som kriterier for afvejning af 
råstofindvindingens rækkefølge planer. 

Regionen tager svaret til efterretning

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a5c4363e-
e990-4580-be87-90efc0ce9501?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Friluftsrådet vil anbefale, at område E12, Nymølle i Allerød kommune friholdes 
for råstofudvinding. Området er beliggende i Naturpark Mølleå og er i dag et 
naturskønt område med meget stor værdi for rekreative oplevelser, værdifulde 
landskabelige træk og med en værdifuld flora og fauna.<br/>Graveområde L2 
Ledøje, er et mindre graveområde for sand, grus og sten. Friluftsrådet 
anbefaler, at dette graveområde udelukkende kan komme i spil såfremt en 
forlængelse af Frederikssundmotorvejen vedtages, idet graveområdet ligger i 
direkte kontakt til den fremtidige linjeføring. Forlænges 
Frederikssundmotorvejen ikke, anbefaler vi, at området overføres til 
interesseområde.<br/>I beskrivelsen af såvel J3 Kallerup Bakke som J4 Vasby 
Bakke nævnes, at det bør efterbehandles til natur og rekreativt areal, herunder 
kolonihaver eller eventuelt ekstensivt landbrug. Friluftsrådet anbefaler, at ordet 
bør erstattes af et skal og at muligheden for at efterbehandle til ekstensivt 
landbrug tages ud. <br/>Ved J3 Kallerup Bakke vil Friluftsrådet anbefale, at det 
endelige graveområde placeres mere end 100 m. fra de nærliggende 
kolonihaver, eller at der etableres afværgeforanstaltninger og støjreducerende 
foranstaltninger, så man holder sig indenfor Miljøstyrelsens støjmæssige 
grænseværdier. 

Regionen kan oplyse, at graveområdet E12 
Nymølle i Allerød er udtaget fra planen i 
forbindelse med udarbejdelse af Råstofplan 
2016. E12 er således ikke et graveområde i 
Råstofplan 2016.<br/><br/>Vedr. L2 Ledøje. 
Området er udlagt som graveområde i 
Råstofplan 2016 med henblik på at sikre 
råstoffer til udbygningen af 
Frederikssundsmotorvejen. Regionen har 
opstillet forudsætninger for områdets 
udnyttelse, hvad angår ind- og udkørsel og 
Vejdirektoratets planer for 3. etape af 
Frederikssundsmotorvejen. Regionen kan ikke 
opstille begrænsninger for, hvem en lodsejer 
eller indvinder i øvrigt må sælge råstoffer 
til.<br/><br/>Vedr. J3 Kallerup Bakke og J4 
Vasby Bakke. Regionen er ikke sindet at tage 
muligheden for efterbehandling til ekstensivt 
landbrug ud af planen de pågældende steder. 
Der stilles i tilladelserne til råstofindvinding af 
sand, sten og grus vilkår om, at der ikke må 
benyttes sprøjtegifte eller gødskes på 
arealerne efter endt råstofindvinding. Vilkårene 
er af varig karakter og tinglyses på 
ejendommen.<br/><br/>Vedr. J3 Kallerup 
Bakke. Graveområdet er udlagt i Råstofplan 
2012 og videreført i Råstofplan 2016. 
Regionen forventer ikke at foretage ændringer i 
områdets afgrænsning eller i de 
forudsætninger, der er opstillet for 
graveområdet. Hvad angår 
afværgeforanstaltninger m.v. så er dette et 
forhold, der varetages i forbindelse regionens 
arbejde med indvindingstilladelser. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden
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Af hensyn til friluftsmuligheder og ønsket om en større biodiversitet i 
landskabet anbefaler vi, at områder, der fastholdes som interesseområder med 
snarlig inddragelse som graveområder, forsynes med en passende 
beplantning både før, under og efter gravningerne. Vi anbefaler en 
praksisændring hen i mod, at graveområder ikke opretholdes som 
landbrugsjord længst muligt. Såfremt dette kræver en lovændring, som ligger 
uden for Regions kompetencefelt, bør dette forfølges fra Regionens side. 
Friluftsrådet ønsker en politik og praksis, hvor et udpeget interesseområde, 
som skal tages i brug som graveområde inden for en periode på eksempelvis 
10 år, straks efter udpegning som interesseområde opfattes som et 
helhedsareal, hvor der kan lokalplanlægges til andet formål end landbrug. 
Dermed vil der i berammet tid kunne etableres volde og beplantning, skabes 
adgang for friluftslivet og dyre- og plantelivet. Også i denne langsigtede 
helhedsopfattelse af interesse- og graveområder er borgerinddragelse 
naturligvis vigtig. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Det skal bemærkes, at den 
skitserede politik om, at interesseområder 
straks efter udpegning skal opfattes som et 
helhedsareal, hvor der kan lokalplanlægges til 
andet formål, ikke vil være realistisk. Mellem 
50 % og 70 % af interesseområderne, der er 
udlagt i råstofplanerne i Region Hovedstaden, 
bliver udtaget af planen efter fase 2 
kortlægningen, enten fordi råstofressourcen 
ikke er erhvervsmæssig interessant, eller fordi 
andre arealinteresser vægtes højere i forhold til 
forekomstens omfang og kvalitet.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden

Regionens kommentarer til høringssvaret

Gribskov kommune har et ønske om, at der i udpegningen af 
interesseområder fremgår hvilke data, der danner baggrund for udpegningen, 
og hvilke undersøgelser der foretages. Derudover bør der fremgå en 
umiddelbar tilkendegivelse af mulige interessekonflikter, samt hvad der skal 
undersøges i den forbindelse (kommunen bidrager meget gerne i screening af 
interessekonflikter). 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning og skal endvidere gøre 
opmærksom på, at udpegningsgrundlaget for 
regionens kortlægning er tilgængeligt på 
regionen hjemmeside. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

Hillerød Kommune ønsker et øget samarbejde mellem borgere, region og 
kommune for at minimere generne ved råstofgravning. En forudsætning for et 
godt samarbejde er dialog. Hillerød Kommune ønsker at blive underrettet, hvis 
regionen gennemfører fysiske råstofundersøgelser i kommunen. Både af 
interesse, men også for at koordinere myndighedsforhold i videst muligt 
omfang 

Regionen tager høringssvaret til efterretning og 
bemærker, at det overvejende omhandler 
administrationen af tilladelser til 
råstofindvinding, hvilket har været en regional 
opgave siden 2014. <br/>I forbindelse med 
behandling af ansøgninger om råstofindvinding 
skal regionen forestå en samordning af 
tilladelser på tværs af myndigheder med 
kommunerne som de væsentligste. Region 
Hovedstaden ser frem til at udbygge dette 
samarbejde på tværs af myndigheder.  

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a40728f3-
a1ec-40b6-8ee8-c15109146ea7?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Hillerød Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Ud fra redegørelsen er det klart, at der heller ikke i Råstofplan 2016 er udlagt 
graveområder, der tilnærmelsesvis kan levere de mængder eller kvaliteter 
råstoffer, der forbruges i Region Hovedstaden. Det er derfor yderst positivt, at 
Region Hovedstaden har stor opmærksomhed på behovet for nye 
graveområder. Region Sjælland er derfor særdeles tilfreds med, at det i 
redegørelsen er planlagt detailundersøgelser i indeværende år af over 11 
områder med det højeste potentiale for råstoffer. Det giver håb om at finde nye 
egnede råstoffer, herunder især kvalitetsprodukter, der vil kunne aflaste 
indvindingen i Region Sjælland. Vi håber på en fortsat og intensiveret 
kortlægning samt vilje i Region Hovedstaden til at udlægge graveområder for 
sand og grus. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Det skal bemærkes, at 
tilstedeværelsen af de forskellige kvaliteter af 
råstoffer; ler, sand, sten og grus er bestemt af 
aflejringerne fra sidste istid. I Region 
Hovedstaden er der fortrinsvis aflejret mere 
fintkornet materiale. Region Hovedstaden er 
naturligvis interesseret i at finde de grovere 
kvaliteter til brug i bygge- og anlægsprojekter i 
regionen men er underlagt de naturgivne 
forhold samt øvrige arealinteresser, der gør sig 
gældende i regionen.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/0372e7c3-
3da3-459f-9a14-23e6301aede8?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Region Sjælland

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Kultur og turisme

(Om Dronningmølle interesseområde) Rudolph Tegner hører til blandt 
Danmarks største kunstnere og han har skabt et sted der, dengang det blev 
bygget, var noget af det mest moderne man havde set. Rudolph Tegners 
Museum og Statuepark har en unik beliggenhed i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. Den rå natur kombineret med de smukke bronzeskulpturer og 
stilheden, gør stedet til en unik attraktion i en form, der ikke findes ret mange 
andre steder. Fra parkens højeste punkt har man udsigt så langt øjet rækker. 
Mange mennesker ynder at besøge statueparken, der er åbent for 
offentligheden hele året og et smukt sted at gå en tur og nyde en picnickurv. 
Allerede når man kører op mod museet ad den lange smalle og øde vej, gribes 
man af spændt forventning om, hvad der venter i den anden ende. Dette er en 
stor del af oplevelsen, især når man besøger museet for første gang. Området 
har også en del feriehuse, som enten benyttes af ejere og lejere. En forringelse 
af området kan være med til at det ikke er et eftertragtet sted at leje og 
feriehusejerne ikke vil benytte deres feriehus i samme grad som nu. At etablere 
en grusgrav, med alt hvad det medfører af tung trafik, støj fra motorer og bunker 
af grus, der tager udsynet, vil oplevelsen af at besøge statueparken og museet 
unægtelig blive noget anderledes.  Uanset hvor den bliver anlagt på de 
planlagte jorde, vil det betyde at noget af det, som er med til at gøre stedet 
specielt, vil forsvinde og en af områdets helt store kulturperler, vil miste en del 
af sin magi. En grusgrav passer ikke sammen med at være en del i 
Nationalparken Kongernes Nordsjælland. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold omkring 
kulturværdier, naturbeskyttelse og trafik indgå 
i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/8dbba88b-
f103-4304-8e58-a0aa1205dae7?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Annette Sørensen, Direktør i VisitNordsjælland

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Rudolph Tegners Museum er et arkitektonisk værk der regnes meget højt 
blandt mange arkitekter, hvilket vi er meget enige i. Vi har begge personligt en 
stor glæde og interesse for byggeriet. Museet var med på udstillingen 
”Banebrydende byggeri - 100 danske gennembrud der ændrede verden” på 
Dansk Arkitekturcenter i 2015. Og da arkitekterne Johansen og Skovsted 
modtog Frederik og Mary prisen i 2016 og blev bedt om at udpege de 3 mest 
seværdige arkitektoniske bygninger i Dk, udpegede de Tegners Museum som 
den første. Herudover er museet de senere år besøgt at studerende fra 
Arkitektskolen, som et led i uddannelsen. En stor del af oplevelsen af dette 
arkitektoniske værk udgøres af, at det hænger sammen med det naturområde 
som museet ligger i. Området, som er udpeget, udgør nærmest hele udsigten 
fra Statueparken mod sydvest og derfor vil det være en voldsom indgriben i 
områdets karakter at etablere udgravninger så langt øjet rækker – og det 
rækker langt. Det vil både skæmme det fredede naturområde og den fredede 
bygning. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af interesseområdets 
egnethed som graveområde. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/d0af893b-
e633-4109-b13e-843a964087fc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: BIG - Bjarke Ingels Group

Regionens kommentarer til høringssvaret

Er det det vi vil præsentere for turister og besøgende i Kongernes 
Nordsjælland - " et hul i jorden" og ødelagt veje og usikkert at færdes i tung 
trafik for mennesker og dyr? 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil de nævnte forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/2fcbd31f-
f45b-47d8-b972-4257c9ffc53f?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Bitten Vetlov

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om interesseområdet ved Dronningmølle) Villingerød landsby med dyrknings 
jorder er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø for middelalderen. Denne 
landsby har også været grangier for Esrum Kloster. Landsbyen ligger som 
Havre-holm samlet, og gårdene er ikke udflyttet ved udskiftningen. Gurre Å og 
enge løber gennem landsbyen. Landskabet er udpeget som værdifuldt 
landskab af største interesse. Villingerød kirke ligger synligt langvejs fra, og 
Kirken bliver nabo til graveområdet og får udsyn over graveområdet. 
Graveområdet ligger klods op ad Ruslandsfredningen helt op til Museumsvej, 
og råstofgraven bliver det første indtryk besøgende får ved indkørslen til 
Museumsparken. Graveområdet vil være synligt fra lyngbakkerne i 
museumsparken. Graveområdet grænser mod syd til Hellebjergvej, der er 
fredningsgrænsen for det rejste fredningsforslag for Keldsø. DN Helsingørs 
bemærkninger til Redegørelsen for råstofplan 2016 er følgende: At 
råstofinteresseområdet i Villingerød langs Tegners Museumspark og 
Ruslandsfredningen, frem til Hellebækvej og den rejste Keldsø fredning 
udtages af den reviderede råstofplan 2016. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning, og kan i øvrigt oplyse, at regionen 
ikke umiddelbart har planer om at foretage 
fase 2 kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 
2020. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a5c4363e-
e990-4580-be87-90efc0ce9501?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Bemærkninger vedrørende udvidelse af Bøtterup graveområde i Helsingør 
kommune - Det nuværende graveområde er beliggende på højdedraget øst for 
landsbyen Plejlt på det tidligere Plejlt Overdrev, og selve råstofgravens 
nuværende afgrænsning er ikke synligt fra Plejeltvej og Havreholm. Ved 
tidligere afvejning af de store landskabelige og kulturhistoriske interesser i 
landskabet nord og øst for Esrum Sø, og de tidligere planer for 
råstofindvinding, blev afgrænsningen af Bøtterup graveområde mod nord og 
øst til Havreholm og Gurre Å fastlagt med hensyn hertil. Grænsen blev lagt fast 
ved det øst-vestgående dige og levende hegn, der går fra Dagelykkegård til 
Bøtterup landsby. Herfra falder landskabet ned mod de lavtliggende enge ved 
Havreholm, Keldsø og Gurre Å. Havreholm landsby er beliggende på en holm i 
den tidligere Keldsø, omgivet mod nord af højde-draget Havreholm Ås og mod 
syd af højdedraget ved Plejlt Overdrev. Gurre Å - og enge løber gennem 
Havreholm ejerlaug og opstemmes med en høj gammel kampestensdæmning 
ved Slamat og Havreholm Slot, hvor den tidligere historiske papirfabrik 
udnyttede vandkraften. Havreholm med tilliggende jorder har hørt under Esrum 
Kloster, og er udpeget som værdifuldt kulturmiljø for middelalder. Gurre Å er 
spredningskorridor. Hele landskabet langs Plejeltvej og israndslinjen omkring 
Keldsø, Havreholm og Gurre Å er bevaringsværdigt og af største landskabelig 
interesse. En udvidelse af Bøtterup graveområde mod nord hvor landskabet 
falder ned mod Havreholm og Gurre Å, vil ødelægge oplevelsen af det 
værdifulde uforstyrrede åbne landskab. DN Helsingørs bemærkninger til 
Redegørelsen for råstofplan 2016 er følgende: At afgrænsningen af 
graveområdet ved Plejlt afgrænses så beskyttelsen af Gurre Å’s omgivelser og 
Havreholms enge og kulturhistoriske ejerlav, ikke bortgraves. Desuden skal de 
uberørte landskabelige værdier langs den udlagte pilgrimsrute, der passerer 
Havreholm Slot og fører over højdedraget Klostermarken til Esrum Kloster, 
bevares.  

Graveområdet A1 Bøtterup er allerede i 
Regionplantillæg af 1982 udpeget som en del 
af et graveområde. Arealet blev en smule 
reduceret i Råstofplan 2012 og området er 
uændret fra Råstofplan 2012 til Råstofplan 
2016. Regionen har ikke planer om ændring af 
afgrænsningen af graveområdet, ligesom der 
ikke i redegørelsen er tilkendegivet nogen 
hensigter om ændring af graveområdets 
afgrænsning.<br/>De nævnte landskabelige 
og kulturhistoriske forhold vil indgå i 
sagsbehandlingen i forbindelse med en 
eventuel ansøgning om råstofindvinding 
indenfor graveområdet.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a5c4363e-
e990-4580-be87-90efc0ce9501?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om interesseområde ved Dronningmølle) Esrum borgerforenings bekymring er 
især rettet mod følgende forhold: Den kulturhistoriske værdi og stilheden af de 
flittigt benyttede vandre- og pilgrimsstier fra Esrum mod Dronningmølleområdet 
ødelægges. Det bevaringsværdige landskabsterræn - og righoldige plante og 
fugleliv - ved Tegners museum i Villingerød, og som historisk hørte under 
Esrum Kloster, vil potentielt skades i vores lokalområde og dermed ødelægge 
både naturturisme og rekreative interesser 

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at 
udtage interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil rekreative 
interesser indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/5d449345-
dd0c-4fe3-b914-3086dd64489b?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Esrum Borgerforening

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Friluftsrådet finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at der er reserveret et 
graveområde i Ruslandsområdet, tæt på Rudolp Tegners museum i Gribskov 
kommune. Området er beliggende inden for kystnærhedszonen og i 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland og bør derfor friholdes.<br/> 

Regionen tager høringssvaret til efterretning

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) En grusgrav vil give store gener for de 
67.500 personer der besøger museet og statueparken årligt. Statueparken 
grænser direkte op til det udpegede interesseområde. Statueparken ligger højt 
og udsynet vil blive voldsomt skæmmet, hvis der bliver anlagt en stor grusgrav i 
området syd for denne. Besøgende vil opleve gener med støj fra maskinel. 
Store mænger støv vil genere besøgende. Store mængder støv vil 
vanskeliggøre vedligeholdelse af en arkitektonisk historisk og fredet bygning, 
der regnes blandt de 100 vigtigste arkitektoniske bygninger i DK. Statueparken 
er en del af nationalparken Kongernes Nordsjælland og man har ikke grusgrave 
lige op af en nationalpark med naturinteresser. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/332022b9-
d555-40f1-af8d-2783e6ec5ed2?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Grundejerforbund Øst

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Området grænser op til Rudolph 
Tegners Museum og statuepark. Museet besøges årligt af ca. 12-13.000 
gæster, og mere end 60.000 besøger bakkerne og statueparken på årsplan. 
Området vil miste sin værdi som turistattraktion, hvis stilheden og landskabet 
omkring ødelægges af udgravning, støj fra maskiner og støv. Netop det, der 
var grunden til, at Rudolph Tegner valgte netop denne placering til sin 
statuepark. Interesseområdet bør efter Gribskov Kommunes vurdering helt 
udgå<br/> 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Regionen har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil de nævnte forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Der er vedlagt et dokument med 834 
underskrifter. Der skrives under på følgende: "Jeg skriver hermed under på, at 
jeg mener at Råstofplan 2016 skal revurderes, med henblik på at fjerne 
Dronningmølle interesseområdet fra den nuværende plan. Dronningmølle 
interesseområde ligger klods op af en af en hovedturistattraktion i Gribskov, 
Tegners Museum & Statuepark. Det vil være meget ødelæggende hvis 
området nogensinde bliver omlagt til graveområde.<br/>Årsagerne er:<br/>1. 
En grusgrav vil give store gener for de 67.500 personer der besøger museet og 
statueparken årligt<br/>2. Statueparken grænser direkte op til det udpegede 
interesseområde<br/>3. Statueparken ligger højt og udsynet vil blive voldsomt 
skæmmet, hvis der bliver anlagt en stor grusgrav i området syd for 
denne<br/>4. Besøgende vil opleve gener med støj fra maskinel<br/>5. Tung 
trafik vil præge området og vil bl.a. være til stor fare for cyklende og 
trafikanter<br/>6. Tung trafik vil være til gene for besøgende til museet og 
parken<br/>7. Der er stor sandsynlighed for at tung trafik vil benytte 
Museumsvej, der fører op til museet<br/>8. Interesseområdet ligger langs hele 
Museumsvej der fører op til museet<br/>9. Store mænger støv vil genere 
besøgende<br/>10. Store mængder støv vil vanskeliggøre vedligeholdelse af 
en arkitektonisk historisk og fredet bygning, der regnes blandt de 100 vigtigste 
arkitektoniske<br/>bygninger i DK<br/>11. Statueparken er en del af 
nationalparken Kongernes Nordsjælland og man har ikke grusgrave lige op af 
en nationalpark med naturinteresser<br/>12. Områderne lige omkring 
interesseområdet er omfattet af Natura2000 og fredninger Udvinding af grus i 
en grusgrav kan forgå rigtig mange år (10 – 20<br/>år)" 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/2414099e-
bb43-45dc-8c0d-0d8bbfbf7676?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gæster til Statueparken ved Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Regionens kommentarer til høringssvaret

Gribskov vil gerne profilere sig på turisme og nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. Der bliver ikke meget nationalpark med et kæmpe hul med 
masser af støj og forurening.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at 
udtage interesseområdet ved Dronningmølle 
fra råstofplanen. Region Hovedstaden har 
ingen umiddelbare planer om at foretage fase 
2 kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 kan der fra anden side stilles 
forslag om udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 
2020. I så fald vil de nævnte forhold omkring 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland og 
turisme indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/7e246d4b-
ab43-4166-a15f-edca379bc829?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Henrik Svanholm Møller

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Det markerede område ligger op mod 
Tegners Museum som har stor værdi for både fastboende, besøgende og 
turister. her er tale om natur såvel som kulturel værdi, som forventeligt vil lide 
stor overlast i tilfælde af en grusgrav. Derudover vil det være noget i modstrid 
med Kongernes Nordsjælland som tager udgangspunkt i netop natur og 
kulturelle værdier. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/6b239b4a-
4ed7-4852-a475-61f15a5aeb51?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Jeanette og Claus Møller Vetlov

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om interesseområde Dronningmølle) Som ejere af en ejendom umiddelbart 
øst for og med skel til det i Råstofplan 2016 udlagte Interesseområde for sand, 
grus og sten i Dronningmølle kan vi fuldt ud tilslutte os Gribskov kommunes 
høringssvar i samme anledning. Heri påpeger kommunen betydelige konflikter 
med kommunens mangårige planlægning for beskyttelse af natur- og 
kulturværdier i Esrum Ådal (fra vestre brinker ved Esrum å til østre brinker 
langs Pandehave å og sydfor liggende lavbundsområder) og dertil med særligt 
henblik på udvikling af turisme og friluftsliv i kommunen. Dels af hensyn til de 
væsentlige natur- og kultur-interesser og dels af hensyn til de betydelige tab i 
ejendomsværdi, for de godt 50 ejendomme, der er direkte berørt af 
planlægningen som Interesseområde hhv. udnyttelsen som graveområde, skal 
undertegnede opfordre Region Hovedstaden til at gennemføre den forslåede 
revision af Råstofplan 2016, og i den forbindelse udtage interesseområde 
Dronningmølle af den reviderede plan. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning, og kan i øvrigt oplyse, at regionen 
ikke umiddelbart har planer om at foretage 
fase 2 kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 
2020. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/aec2d893-
acb9-405b-b070-ee24cf798cd2?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Jesper Malm Barfod og Anne Marie Fynboe

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om interesseområde Dronningmølle) Jeg har set korttegning, hvor 
udgravningen skulle foregå , det er op ad de fredede arealer til Tegners 
muserum og omkringliggende park. Det vil gå meget ud over den voksende 
turisme i området yder mere vil det ændre hele landsbymiljøet.med meget tung 
trafik og nye vejanlæg. Det projekt er en meget dårlig ide  

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil de nævnte 
forhold indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a7931065-
cca8-4a0c-b0bc-c314a7eedf03?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Jørgen Kleiminger

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Hele området med statuepark, ro og 
smuk udsigt har et rigtig dyreliv, som vil forsvinde og statueparken er 
trækplaster for turismen og alle gæster i sommerhus området, det er næppe 
attraktivt med en grusgrav som udsigt fra det smukke område og larm og støv 
fra gravearbejde og maskiner. Tegners museum og stranden er 
Dronningmølles trækplaster, en lille by er afhængig af det der er at byde på, og 
her er det den smukke natur og stilheden. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at 
udtage interesseområdet ved Dronningmølle 
fra råstofplanen. Region Hovedstaden har 
ingen umiddelbare planer om at foretage fase 
2 kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 
2020. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/5b1ca2c6-
6f87-4694-bc57-35e11986aa1d?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Katja møbius

Regionens kommentarer til høringssvaret

Side 34 af 65Regionernes høringssystem

31-05-2018http://adm.hoering.regionh.dk/Administration/Hvidbog/PubliceringPdf



(Om Dronningmølle interesseområde) Det vil være en katastrofe for det fine og 
smukke museum og park - hvis der bliver placeret en grusgrav grænsende op 
til Tegneres statuepark. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil det nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/95d5874b-
7330-431b-a8e4-ec638027319f?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Katrine Green Rostgaard

Regionens kommentarer til høringssvaret

Der planlægges en meget stor grusgrav lige op ad det unikke naturområde, 
som Tegners Museum og statuepark samt Nationalpark Nordsjælland udgør. 
Der er tale om et af de mest besøgte naturområder i Nordsjælland og 
Danmark. Tegner har i sin tid selv købt museets grund og gjort den tilgængelig 
for offentligheden på grund af de store naturværdier, herunder ikke mindst 
selve det bakkede landskab med lyng, udsigten og roen. Dette vil en grusgrav 
som foreslået spolere på meget anmasende og voldsom måde. Tegners 
museum og statuepark er senest hyldet i bogen ”Tegner – 100 år i Rusland” 
udgivet på Frydenlund i slutningen af sidste år og godt anmeldt i diverse 
medier – se fx anmeldelsen ”Russisk spionchef besøgte Nordsjællands 
Rusland” i Jyllands-Posten fra 31.12.2017. I bogen hylder personligheder som 
Caroline Henderson, Michael Stoltze, Bo Green Jensen, Bjørn Nørgaard, 
Henrik Wivel, Bjarke Ingels og mange andre museet og naturen i området. Det 
er min opfordring, at myndighederne foruden at tage udgangspunkt i det 
unikke, historisk vigtige landskab, museet og statueparken samt fredningen lige 
op til også inddrager det store publikum og besøgstal i området som et 
kriterium for en revurdering af dette områdes egnethed til grusgravning. Det er 
der såvel regionale som regionale danske interesser samt en national interesse 
i, herunder også for turismen. Udsæt venligst ikke dette område for destruktion. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold omkring 
Tegners Museum og Statuepark og 
naturbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/03a63156-
062c-4abf-a6a9-3294aed4ea81?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Kim Ulrik Schaumann

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Ca. 60.000 mennesker færdes årligt i 
området, som besøgende til selve museet og ihøj grad som gæster i parken. 
Parken ligger direkte nabo til de af råstofplanen berørte dyrkede marker, med 
udsigten til Gribskov i baggrunden.  

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil hensyn til 
omgivelserne, herunder kulturelle værdier 
indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/cf752951-
7c00-4260-b0dc-f145f40de630?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Lone Hvass

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Det er en skandale at lægge en 
grusgrav så tæt på fredet areal og Tegners Museum, som tiltrækker ca 65.000 
gæster pr år og turister fra nær og fjern. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle fra 
råstofplanen. Region Hovedstaden har ingen 
umiddelbare planer om at foretage fase 2 
kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med indkaldelse 
af idéer og forslag til Råstofplan 2020. I så fald 
vil de nævnte forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/7064ffa4-
1876-4960-aea4-f43b93cfca6c?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Marie Jacobsen

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Det virker ærligt talt lidt uovervejet i 
forhold til øvrige og - for området - væsentligt vigtigere interesser. Herunder 
naturligvis den stigende landturisme fra kystområderne. Herunder 
sommerhuse samt en 4 stjernet campingplads i Dronningmølle. Endelig 
indeholder området de vel nok tre største turistattraktioner i Gribskov 
Kommune: Tegners Museum med Ruslandsfredningen, Fugleparken i Esrum 
samt naturligvis Esrum Kloster som nu også udvider til at blive centrum for 
den nye - i forvejen lidt sønderskudte nationalpark. Klostret er tillige blevet 
centrum for både pilgrimruter, herunder den internationale rute som fremgår af 
de internationale kanaler for ruten fra Trondhjem til Santiago via Helsingør. 
Ligeledes er det også på klostret at turister henter information om de 
kongelige vildtbaner i Gribskov som hører ind under UNESCO's verdensarv. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil de nævnte forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3ff744a6-
63b2-48de-9dde-b9c010c4fceb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Mikael Tobiasen samt familie

Regionens kommentarer til høringssvaret

Munkehøj grundejerforening vil gerne protestere mod, at der anlægges en 
grusgrav tæt på det fredede område Rusland og på Tegners museum. Det er et 
meget naturskønt område med kulturelle værdier og  statueparken er en del af 
nationalparken Kongernes Nordsjælland. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de forholdene om det 
fredede område og Tegners museum indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/d541c804-
1780-44d9-b26a-9d1d74f9cb83?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Munkehøj Grundejerforening

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Grænser op til det fredede Ruslands 
Bakker og til Rudolph Tegners Museum og statuepark. Museet besøges årligt 
af ca. 12-13.000 gæster, og mere end 50.000 besøger bakkerne og 
statueparken, et område, der totalt vil miste sin værdi som turistattraktion, hvis 
stilheden og landskabet omkring ødelægges af udgravning, støj fra maskiner 
og støv, netop det, der var grunden til, at Rudolph Tegner valgte denne 
placering til sin statuepark. Området ligger centralt placeret i Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland. Dele af området ligger indenfor 
kirkebeskyttelseslinien omkring Villingerød Kirke. Landskabet består af 
istidsmoræner og -bakker og hele området og dets omgivelser er i Gribskov 
Kommunes kommunalplan 2013-25 udpeget som bevaringsværdigt landskab, 
værdifuldt kulturmiljø og som havende kulturhistorisk bevaringsværdi. En 
regional rekreativ sti er planlagt til at skulle gennemskære området. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/166be225-
9e2b-4524-9695-cdf409d0e60c?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Niels og Estrid Lawaetz

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Drønningmølle interesseområde) Dronningmølle Borgerforening har 
gennem de sidste 5 år gjort en kæmpe stor indsats for at sætte vores by på 
landkortet. De har engageret ikke færre end 350 af bysbørnene, de har 
iværksat store projekter for at tiltrække turister og de har i den grad gjort en 
indsats for at forbedre det kulturelle indhold i byen – både for herboende og 
turister. Hjertet i områdets kultur er Tegners Museum.  Og en del af hele 
oplevelsen i Tegners Statuepark er den fabelagtige udsigt til istidslandskabet 
som omgiver parken. En naturperle som tilladelse til grusgraven vil destruere 
100%. Der vil ikke være en m2 tilbage af det naturskønne trækplaster der er 
vores største aktiv. Denne grusgrav betyder en effektiv destruktion af turismen 
og modarbejder alle de tiltag der er blevet gjort for at forbedre vores 
landsbysamfund. 

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil de nævnte 
forhold indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/ebb1af84-
a687-4c04-8f2b-22f5a802f466?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Regitze Birketoft (Grundejerforeningen Rævebakken)

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde)  råstofindvinding  i den umiddelbare 
nærhed af museet skaber bekymring for, at vedligeholdelsesomkostningerne til 
bygningen, som er skrøbelig og fredet, vil stige, mens gravningen finder sted på 
grund af støv og skidt, der hvirvles op. Det er en vanskelig bygning at 
vedligeholde, idet det er et af de tidligste betonbyggerier i Danmark, hvor 
betonen er brugt æstetisk på sine egne præmisser, og betonen ikke er så 
holdbar. Man var ved at sløjfe museet før den meget omfattende og 
komplicerede renovering i 2002-2003. Bygningen vil altid være i hurtigere 
forfald en normale huse, og museet må derfor stedse tage fat ved de mindste 
skader og manglende vedligeholdelse med det samme, så de ikke udvikler sig 
til store skader. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/1794aad3-
e990-4782-9172-f7c6e05b10e0?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Det er de skønne naturområder omkring 
museet, der er årsag til, at museet skiller sig ud fra andre museer både i 
Danmark og udlandet. Museet og parken er med 12-13.000 besøg indendørs 
årligt og et besøgstal på 55.000 personer i parken en vigtig turistattraktion for 
Gribskov Kommune.<br/>At omdanne disse, fra Statueparken stærkt synlige, 
arealer til grusgraveområde, og med tiden til et eller flere kratere med sø i 
bunden vil på afgørende måde underminere den naturoplevelse, som er en 
væsentlig del af den kunstsamling, som Rudolph Tegner efterlod i 1950. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/1794aad3-
e990-4782-9172-f7c6e05b10e0?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle graveområde) Området ligger umiddelbart sydvest for 
statueparken og kan ses fra den højtliggende del af statueparken, hvor langt de 
fleste statuer er anbragt. En grusgravningsvirksomhed på dette sted vil 
afgørende forringe publikums oplevelse af statueparken og det 
omkringliggende landskab, som var den helt overvejende grund til, at Rudolph 
Tegner og hustruen Elna i 1916 valgte at etablere Statueparken i 1916 og i 
1937-38 at placere Rudolph Tegners museum her. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/1794aad3-
e990-4782-9172-f7c6e05b10e0?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Kongernes Nordsjælland Nationalpark er 
efter mange års forhandlinger endelig besluttet og iværksat, og det er uheldigt, 
at man i næste nu tilkendegiver, at det vil være smart at grave i et området, der 
ligger i forbindelse med nationalparken. Tung trafik og graveaktivitet vil 
ødelægge den fantastiske stilhed, der er i området. Området bliver besøgt af 
mange turister, og det er sammen med Esrum Kloster, søen, strandene og 
skovene med til at gøre området attraktivt som rekreativt område. Det 
harmonerer slet ikke med grusgravning, og det vil undergrave muligheden for at 
at tiltrække flere turister og andre brugere af de fantastiske omgivelser, der 
ligger nær ved København. I stedet for at se det som oplagt at grave grus i 
umiddelbar nærhed af København, burde det hele fredes, fordi det byder på 
dejlige oplevelser for københavnere, turister, der lægger penge i de lokale 
forretninger, og lokale der bor i området - netop fordi det er stille og smukt 

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 kan der fra anden side stilles 
forslag om udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil <br/>forhold 
gener ved støj og trafik samt hensyn til andre 
arealinteresser indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/d6b970e8-
1741-4d79-9cea-16e7ae457f70?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Sanni Brandt

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Slots-og Kulturstyrelsen vurderer at interesseområdet Dronningmølle, til 
udgravning af sand, grus og sten, beliggende syd for tilkørselsvejen, 
Museumsvej, til Tegners Museum, i sin helhed er helt unikt og særegent. Slots-
og Kulturstyrelsen vurderer at det flade, let skrånende opdyrkede landskab, der 
leder op til Rusland og de fredede områder omkring interesseområdet 
Dronningmølle, medvirker til at give et helt unikt indblik i samspillet mellem 
natur og kultur ved Rusland og Tegners Museum og skulpturpark. Slots-og 
Kulturstyrelsen vurderer at det vil være meget ødelæggende og forstyrrende at 
gennemføre udgravning af råstoffer i dette område.   

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/aa5c1155-
8f86-45b3-91e8-3bfd7d0beabc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Slots- og Kulturstyrelsen

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Grænser op til det fredede Ruslands 
Bakker og til Rudolph Tegners Museum og statuepark. Museet besøges årligt 
af ca. 12-13.000 gæster, og mere end 50.000 besøger bakkerne og 
statueparken, et område, der totalt vil miste sin værdi som turistattraktion, hvis 
stilheden og landskabet omkring ødelægges af udgravning, støj fra maskiner 
og støv, netop det, der var grunden til, at Rudolph Tegner valgte denne 
placering til sin statuepark. Området ligger centralt placeret i Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland. Dele af området ligger indenfor 
kirkebeskyttelseslinien omkring Villingerød Kirke. Landskabet består af 
istidsmoræner og -bakker og hele området og dets omgivelser er i Gribskov 
Kommunes kommunalplan 2013-25 udpeget som bevaringsværdigt landskab, 
værdifuldt kulturmiljø og som havende kulturhistorisk bevaringsværdi. En 
regional rekreativ sti er planlagt til at skulle gennemskære området. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/53dc6786-
968a-4e6e-ba56-fa9704154feb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Ulla Glipman Jensen & Peter Rene Jensen

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Ledningsejer interesser

Energinets elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter. Servitutterne 
sikrer bl.a., at Energinet til hver en tid har adgang til og mulighed for 
vedligeholdelse af luftlednings- og jordkabelanlæg. Der må således ikke 
iværksættes noget, der hverken kan være til hinder for adgangen til 
luftlednings- og jordkabelanlæggene eller til gene for eftersyn, reparation eller 
vedligeholdelse fx indenfor servitutarealerne.  

Regionen tager høringssvaret til 
efterretning.<br/>Resten af Energinets 
høringssvar er ikke relevant i forhold til 
redegørelsen og  vurdering af om Råstofplan 
2016 bør revideres og medtages derfor ikke i 
Hvidbogen. Det fremsendte høringssvar tages 
til efterretning i forhold til regionens øvrige 
administration af råstofloven.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/cfe0031c-
a2cd-4818-b1f8-d8baf643bc65?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Energinet Eltransmission A/S

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Nabogener ved råstofindvinding

Gribskov Kommune opfordrer regionen til at fastholde tidligere praksis om 
respekt afstand på 100 m til samlet bebyggelse. Der er eksempelvis i 
graveområdet 12 Annisse Nord, indskrevet betingelse om respektafstand på 
100 m til samlet bebyggelse. Dette ønskes også efterlevet i andre udpegede 
graveområder som 12 Annisse Syd, 9 Mårum, 1 Blistrup og 3 Blistrup. 

I Råstofplan 2016 er det beskrevet, at 
<br/>"Afgrænsningen af et graveområde skal 
rumme mulighed for, at en indvinder kan 
opmagasinere den overjord, der midlertidig skal 
afgraves og lægges i depot. Der kan også være 
behov for at etablere støjvolde uden for det 
område, hvor forekomsten findes, men inden 
for graveområdet. Derfor kan et graveområde 
f.eks. ligge meget tæt på en naboejendom, 
uden at der vil blive givet tilladelse til at 
indvinde i umiddelbar nærhed af 
naboejendommen.<br/><br/>Det er mest 
hensigtsmæssigt for administration af 
graveområderne, at graveområdernes 
afgrænsning følger matrikelskel eller naturlige 
skel i landskabet. I de senest udpegede 
graveområder i Råstofplanen følger 
graveområderne derfor som hovedregel 
matrikelskel eller naturlige skel."<br/><br/>Som 
udgangspunkt viderefører regionen denne 
praksis for afgrænsning af graveområderne. 
Der vil på baggrund af miljøscreeningen og en 
eventuel miljøvurdering være mulighed for at 
opstille forudsætninger for graveområdets 
udlæg, der sikrer hensynet til den samlede 
bebyggelse i forbindelse med den efterfølgende 
sagsbehandling af en konkret graveansøgning. 
Ligesom der i de konkrete tilladelser til 
råstofindvinding opstilles vilkår, der sikrer, at 
grænseværdier for støj og støv overholdes og 
at øvrige hensyn varetages.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

Side 43 af 65Regionernes høringssystem

31-05-2018http://adm.hoering.regionh.dk/Administration/Hvidbog/PubliceringPdf



Graveområder bør begrænses i tid og udstrækning, så ét graveområde 
færdiggraves ad gangen, samt at der sættes en tidsfrist på eksempelvis 10 år, 
selvom 10 år vil betragtes som lang tid for de nærmeste beboere i området. 
Gribskov Kommune vil desuden opfordre til, at de områder der er udgravet, 
lukkes og færdigbehandles hurtigst muligt, her kan eksemplerne med 
lergravene ved Blistrup og Mønge nævnes. 

Region Hovedstaden tager bemærkningerne til 
efterretning og vil medtage dem i udarbejdelse 
af en evt. Råstofplan 2020.  
<br/><br/>Regionen kan desuden bemærke, at 
der i redegørelsen er nævnt muligheden for at 
vedtage en retningslinje for 
rækkefølgeplanlægning i tilfælde af, at der skal 
udarbejdes en ny Råstofplan 2020. 
Rækkefølgeplanlægning vil åbne mulighed for i 
højere grad at styre indvindingen inden for et 
graveområde i tråd med Gribskov Kommunes 
ønske. <br/><br/>En mulig retningslinje om 
rækkefølgeplanlægning afhænger dog af en 
afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Der vil komme meget store gener fra 
grusgraven. Lyden af maskinerne der graver vil kunne høres over hele den 
sydlige del af Dronningmølle, der huser den primære del af sommerhusene. 
Det vil ødelægge ejendomsværdien, for ikke at tale om den mængde af støv 
der vil være i luften i hele den del af byen der ligger ud mod Villingerød.  

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil <br/>forholdene 
omkring gener som støj støv og trafik samt 
hensyn til andre arealinteresser indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/ebb1af84-
a687-4c04-8f2b-22f5a802f466?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Regitze Birketoft (Grundejerforeningen Rævebakken)

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Vi oplever, at der kommer flere tilflyttere 
fra København. Vores institutioner er fyldte, vores skolebørn trives, og folk 
bruger naturen hele tiden til mountain-biking, hesteridning, løb, gang, lytte til 
fuglestemmer osv. Hjælp os med at udvikle vores område i en positiv retning. 
Vær venlig ikke at se på området ved Tegners som en mulighed for 
grusgravning. Hør os lokale og involver os fremfor på regionalt niveau blot at 
beslutte at ødelægge vores omgivelser. 

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle og hermed muligvis ændre 
i udpegningen. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 kan der fra anden side stilles 
forslag om udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. <br/><br/>Individuelt 
berørte parter samt relevante organisationer, 
myndigheder og virksomheder vil blive 
inddraget og hørt i forbindelse med forslag til 
nye graveområder. Endvidere vil hensyn til 
omgivelserne indgå i regionens miljøscreening 
og miljøvurdering af hele eller dele af 
områdets egnethed som graveområde. 
<br/><br/>

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/d6b970e8-
1741-4d79-9cea-16e7ae457f70?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Sanni Brandt

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Vi har boet her siden 1986, trafikken 
langs Villingerødvej til Dronningmølle er de senere år tiltaget. Ved grusgravning 
i vores område, vil der være mere tung trafik. Området ved Ruslands Bakken vil 
blive forstyrret og ødelagt. Vi vil ikke kunne nyde naturen på samme måde som 
vi kan i dag. Vores ejendomme vil falde i værdi. Vi håber inderligt at planerne 
om grusgravning ved Ruslands Bakker bliver taget af bordet. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil mulige påvirkninger af 
omgivelserne indgå i regionens miljøscreening 
og miljøvurderingen af hele eller dele af 
områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/53dc6786-
968a-4e6e-ba56-fa9704154feb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Ulla Glipman Jensen & Peter Rene Jensen
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Naturbeskyttelse og landskab

(Om Dronningmølle interesseområde) (...) der overvejes at lave grusgrav 
direkte op ad det fredere område "Rusland", der er en del af "Kongernes 
Nordsjælland", som bl.a.er etableret med det formål at beskytte egenarten i 
netop hele nordsjælland.  Området er ikke kun præget af en fantastisk natur, 
der findes også en statuepark, der netop i sin tid blev anlagt der på grund af 
den uhindrede udsigt til såvel nord mod kysten, og mod syd og vest til typisk, 
nordsjællandsk natur.  Gravning af grus vil ikke blot ødelægge dette, men vil 
ligeledes medføre store gener med støj og støv.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil forhold omkring naturbeskyttelse, 
støj og støv indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/35fcef80-
8fc0-47ce-8196-05661ece1667?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Bjørn Kisbye Engsig

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om interesseområdet ved Dronningmølle) Det er en national interesse, at 
værdifulde landskaber bevares. (Erhvervsstyrelsen, om nationale interesser i 
kommuneplanlægningen). Fra Amt, Region og kommuneplaner er området 
Landskabet Esrum Ådal blevet sikret som et større sammenhængende 
uforstyrret landskab mellem Nordkysten og Esrum sø, og kortlagt 
bevaringsværdigt. Området har stor rekreativ interesse. Landskabet følger den 
Nordsjællandske israndslinie fra Esrum Sø til Nordkysten, og er især 
karakteriseret af de markante dalstrøg, samt de mange små dødis huller, der i 
dag ligger som små sø- og moseområder langs israndslinien. Hele 
smeltevandsområdet og ådalene imellem Esrum Sø og Nordkysten er i 
landskabsanalysen klassificeret som et særligt værdifuldt landskab af største 
landskabelige interesse. Råstofs-interesseområdet er beliggende midt i dette 
landskab. En revision af Råstofplan 2016 bør pågå, herunder med udtagelse 
af ”interesseområde” Dronningmølle. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning, og kan i øvrigt oplyse, at regionen 
ikke umiddelbart har planer om at foretage fase 
2 kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med indkaldelse 
af idéer og forslag til Råstofplan 2020. I så fald 
vil de nævnte forhold vedrørende 
landskabsinteresser indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e519fda5-
33b3-4e8c-a02e-4547ecb79751?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Camilla Pedersen
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Vedr. området nord for Amtsvejen, overfor Grønnesse skov, øst for 
Amagerhuse. Området, der ligger ved Amtsvejen, vil være stærkt 
beskæmmende at ødelægge med gravearbejde. Området er af stor 
landskabelig skønhed, der bør bevares. Området omfatter et skovområde, hvor 
en større hjortebestand holder til. Området ligger tæt på fredede områder, bl.a. 
Rorup mose, som vil være særligt udsat for at miste højde i sit vandspejl. 
Mindre vand mindsker det livlige liv (biodiversiteten) i mosen og de 
omkringliggende områder, som bliver en del af Nationalpark, Kongernes 
Nordsjælland. Transport af store tungtlæssede lastvogne vil i øvrigt være 
meget svære at indpasse i den i forvejen stærkt befærdet to-spors 
statsvej.<br/> 

Region Hovedstaden har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Amager Huse. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020, kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområderne i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.<br/><br/>

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3f2474b0-
52c0-45bf-ad1a-875c0c9a5f6f?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs. Formand, Birgitte 
Benzon Bang

Regionens kommentarer til høringssvaret

Ved eksisterende råstofgrave er der problemer med sænkning af vandspejlet i 
nærtliggende søer. Den risiko, kan vi på ingen måde risikere skal gentage 
sig.<br/><br/>Ved evt. yderligere gravning i Halsnæs, må det pointeres, at der 
vil skulle laves planer om at etablere ny natur, der kan indgå i 
sammenhængende økologiske områder i Det Grønne 
Danmarkskort.<br/><br/>DN Halsnæs er dybt bekymret over risiko for 
yderligere gravning i den skønne natur.<br/> 

Region hovedstaden kan tilslutte sig DN 
Halsnæs' ønske, om at der ikke skal ske 
sænkning af vandspejlet i søer, der ligger tæt 
på råstofgrave. <br/><br/>Regionen vil gerne 
pointere, at der ikke nødvendigvis er et 
modsætningsforhold mellem råstofindvinding 
og naturhensyn. Råstofindvinding er en 
midlertidig tilstand, og Region Hovedstaden 
har derfor fokus på, at råstofgrave skal have en 
ny samfundsmæssig værdi, når indvindingen 
er afsluttet. F.eks kan gravesøer kan være 
med til at skabe værdifuld natur og rekreative 
områder. De grusede, næringsfattige arealer i 
råstofgrave skaber ligeledes mulighed for at 
etablere ny natur med levesteder for dyr og 
planter, som ellers er sjældne i 
Danmark.<br/><br/>Med henblik på at 
understøtte denne udvikling, har regionen i 
Råstofplan 2016 formuleret et fokusområde, 
der handler om arealinteresser og 
efterbehandling. Et af emnerne i fokusområdet 
er, at regionen vil arbejde for, at visse 
råstofgrave kan efterbehandles til natur efter 
endt indvinding. Dette skal ske som en del af 
samarbejdet med lodsejere, indvindere, 
kommuner og andre relevante interessenter. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3f2474b0-
52c0-45bf-ad1a-875c0c9a5f6f?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs. Formand, Birgitte 
Benzon Bang

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Vedr. et stort område syd for Arresø, Hillerødvej og Kregme, vest for Ølsted by 
og øst for jernbanen.<br/>Det store, potentielle område ved Ølsted ligger ved 
både Hillerødvej og Frederikssundvej. Naturen netop der er storslået med 
bakker mod Roskilde Fjord og udsigt til Arresø, begge Natura 2000-områder 
og på kanten af Nationalpark, Kongernes Nordsjælland. Netop dette område er 
et af de mest storslåede områder i Halsnæs kommune. <br/><br/> 

Regionen i gang med en fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Ølsted. Såfremt 
regionsrådet beslutter, at Råstofplan 2016 skal 
revideres og der derfor skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 og såfremt der i boringerne 
findes råstoffer i en mængde, der vil være 
erhvervsmæssigt interessant, vil de nævnte 
forhold blive inddraget i miljøscreeningen og 
det videre arbejde med en Råstofplan 2020.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3f2474b0-
52c0-45bf-ad1a-875c0c9a5f6f?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs. Formand, Birgitte 
Benzon Bang

Regionens kommentarer til høringssvaret

Friluftsrådet anbefaler, at der ikke graves råstoffer i skovbeklædte områder og i 
planlagte skovrejsningsområder. Landets skove er afgørende for grundvandet 
og af overordentligt stor rekreativ betydning for befolkningen, der har skovene 
som den foretrukne arena for friluftsaktiviteter. Også af hensyn til den nationale 
målsætning om at øge skovarealet i Danmark bør skovene friholdes for 
udvinding af råstoffer. De erstatningsskove, der etableres, opfylder typisk ikke 
de samme behov som de oprindelige, hverken i forhold til rekreative 
muligheder, oplevelsesværdi, adgangsmuligheder eller i forhold til miljømæssig 
effekt, da de ofte ender som private skove andre steder end de oprindelige. 
Det kan Friluftsrådet derfor ikke anbefale som et alternativ. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning og inddrager Friluftsrådets 
betragtninger i den videre planlægning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden

Regionens kommentarer til høringssvaret

Furesø Kommune, Center for By og Miljø finder, at en eventuel udpegning af 
grave- og interesseområder i Furesø Kommune vil stride mod de mange 
beskyttelseshensyn, som størstedelen af kommunen er omfattet af. Det gælder 
f.eks. en lang række nationale beskyttelsesinteresser som Natura 2000, 
fredninger, § 3 natur, bygge- og beskyttelseslinjer, grønne kiler, værdifulde 
geologiske områder, osv. Derudover foregår der en omfattende indvinding af 
drikkevand til både den regionale og den lokale forsyning.<br/> 

Regionen er i gang med en fase 2 kortlægning 
i 2 områder nord for Slangerupvej og 
umiddelbart op til Hillerød motorvejen. Såfremt 
undersøgelserne viser, at der findes råstoffer i 
en mængde, der vil være erhvervsmæssigt 
interessant, vil de nævnte forhold blive 
inddraget i miljøscreeningen og miljøvurdering 
af hele eller dele af områdernes egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/550e88b0-
73a2-4f92-8f06-afd27ac32e13?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Afd. Natur og Miljø

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Jeg vil for en god ordens skyld henvise til vedhæftede dokument, som jeg lige 
har modtaget fra Gribskov Kommune:<br/><br/>"Regionplan:<br/>Grundlaget 
for denne afvejning, og hermed for ændringerne i regulativet, er<br/>blandt 
andet indeholdt i Regionplan 1993 for Frederiksborg Amt. Regionplanen er 
amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne for udviklingen i 
området.<br/><br/>2.2 Anden regionplanlægning<br/>Oplandet er målsat som 
kulturhistorisk interesseområde, hvilket er områder, som på særlig tydelig måde 
kan fortælle om tidligere tiders levevilkår, bosætnings- og erhvervsmønstre. 
Aktiviteter der kan endre kultursporenes og landskabets tilstand bør derfor 
undgås eller begrænses. Frederiksborg Amt har inddelt det åbne land i 
interessezoner. Oplandet til Pandehave å m. tilløb er målsat som "Meget 
værdifuldt landskab", hvilket betyder, at der kun undtagelsesvis kan foretages 
skovplantning, råstofindvinding og lign. Oplandet på den vestlige side af 
Pandehave å er målsat som biologisk kerneområde, hvilket vil sige at 
eksisterende naturområder skal bevares for at give planter og dyr bedst mulige 
livsbetingelser. Området skal desuden søges forbedret gennem pleje og 
naturgenopretning. Oplandet er karakteriseret som landbrugsjord af lav 
dyrkningsværdi. Oplandet er desuden område, hvor skovplantning er uønsket. 
Pandehave å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3."  Det afmærkede 
område til grus- og sand-grav ved Rusland og Tegners Museum ligger i 
oplandet vest for Pandehave Å.<br/> 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag 
til Råstofplan 2020. I så fald vil hensyn til 
landskabelige eller naturmæssige interesser 
indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurdering af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/332022b9-
d555-40f1-af8d-2783e6ec5ed2?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Grundejerforbund Øst

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Områderne lige omkring 
interesseområdet er omfattet af Natura2000 og fredninger. Udvinding af grus i 
en grusgrav kan forgå rigtig mange år (10 – 20 år) 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag 
til Råstofplan 2020. I så fald vil hensyn til 
Natura 2000 områder, fredninger og øvrige 
landskabelige eller naturmæssige interesser 
indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurdering af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/332022b9-
d555-40f1-af8d-2783e6ec5ed2?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Grundejerforbund Øst

Regionens kommentarer til høringssvaret
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Interesseområdet Dronningmølle ligger lige op ad Natura 2000 Ruslands-
fredningen og inden for kystnærhedszonen. Hele området og dets omgivelser 
er i Gribskov Kommunes Kommuneplan 2013-25 udpeget som 
bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og som havende 
kulturhistorisk bevaringsværdi og dele af området ligger indenfor 
kirkebeskyttelseslinjen for Villingerød Kirke. Landskabsudpegningen beskytter 
området imod væsentlige terrænændringer, da området er præget af 
istidsmoræner og -bakker. (...) området indgår i en af de åbne landskabskiler, 
der spiller en central rolle som opholdssted for trækfugle, bl.a. traner på vej 
til/fra Sverige. Interesseområdet bør efter Gribskov Kommunes vurdering helt 
udgå 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Regionen har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil naturbeskyttelse og landskabelige 
interesser indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Det ville være rent hærværk at placere 
en grusgrav i nævnte område. Jeg har haft gæster fra såvel USA som 
Australien på besøg og vandring i området, som har en meget smuk og 
særpræget natur - også i gæsternes mening. Vi skal passe på de "uberørte" 
naturområder, vi har. Og vi ved alle, hvad en grusgrav vil medføre af tung trafik, 
larm, støv etc 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil forhold omkring 
naturbeskyttelse og trafik indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/0348520d-
f6f0-43fa-a012-a03de3d8f4df?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gun Marianne Kehlet
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Vi fik i 2015 henvendelse fra Staten, Naturstyrelsen, vedr. udvælgelse af 
Evighedstræer i min naturskov i Ruslandsfredningen. Siden har vi med 
Naturstyrelsen, Gribskov kommune, landinspektør, Geodatastyrelsen, 
landskabsarkitekter og DN med flere møder og besigtigelser, udpeget 24 
egetræer til bevarelse og rekreativ oplevelse for eftertiden 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil forhold omkring 
naturbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/883c9914-
85cb-4977-9b98-132fdacbf853?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Hans Holtman

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Det er et fauna 2000 område med et 
ufatteligt rigt dyre og planteliv. Landskabskilen ned mod stranden er fredet.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at 
udtage interesseområdet ved Dronningmølle 
fra råstofplanen. Region Hovedstaden har 
ingen umiddelbare planer om at foretage fase 
2 kortlægning i interesseområdet ved 
Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 kan der fra anden side stilles 
forslag om udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 
2020. I så fald vil de nævnte forhold 
vedrørende Natura 2000 og fredningen indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/7e246d4b-
ab43-4166-a15f-edca379bc829?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Henrik Svanholm Møller
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(Om Dronningmølle interesseområde) Natur og trafikalt ville en grusgrav her 
være katastofal. Miljømæssigt er det horribelt at lave en grav ovenpå Alnarp 
depotet den vigtigste drikkevand reserve for Region Hovedstaden.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil forhold omkring 
grundvandsbeskyttelse, natur og trafik indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/15571a20-
b130-41f2-9586-c26d041dd122?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Kjell Nilsson

Regionens kommentarer til høringssvaret

Endelig støder parken op til Månedalen , med de mange bopladser fra 
jægerstenalderen samt den urørte Pandehaveå, med særlige biologiske 
seværdigheder. I år er netop udkommet en fornem bog om parken, skrevet af 
kendte skribenter og med enestående fotos. Der er for flere år siden optaget 
en film om åens særlige insektliv. Markerne som er udlagt som muligt råstof 
område er forår og efterår rasteplads for hundredevis af sangsvaner samt 
traner. 

Region Hovedstaden opfatter høringssvaret 
som en opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 
2020 kan der fra anden side stilles forslag om 
udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet. I så fald vil de nævnte 
forhold vedrørende landskabelige interesser 
indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/cf752951-
7c00-4260-b0dc-f145f40de630?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Lone Hvass

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Det er (...) vores vurdering, at de 
landskabelige værdier samt hensynet til naturbeskyttelse er så vægtigt i og 
omkring Interesseområdet, at området aldrig skulle have været udlagt som 
interesseområde, og derfor bør udtages i forbindelse med en eventuel revision 
af Råstofplan 2016. Vi lægger herved navnlig vægt på det forhold, at området 
mod øst og nord grænser direkte op til Ruslandsfredningen, som er en 
landskabsfredning, som har til formål at bevare og forbedre områdets 
biologiske og landskabelige værdier og at bevare dets kulturhistoriske indhold, 
jf. § 1 i Overfredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1992 om fredning af 
arealer langs Pandehave Å i Græsted-Gilleleje og Helsingør Kommuner, 
Frederiksborg Amt. De kulturhistoriske interesser er særlig knyttet til et større 
antal stenalderbopladser i området, men også Rudolph Tegners skulpturpark 
og museum. Der er tale om et såkaldt status quo fredning, hvorefter fredningen 
tilsigter, at fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand. Det klare 
udgangspunkt efter fredningen er således et forbud mod terrænregulering såvel 
som et forbud mod ny bebyggelse samt andre fast anlæg. Herudover skal det 
påpeges, at området omfattet af Ruslandsfredning tillige er udpeget som 
habitatområde i medfør af EU's habitatdirektiv. Området er således udpeget 
som Natura 2000-område nr. 132 (Habitatområde H 116). Natura 2000-
områder er underlagt den strengeste beskyttelse på naturbeskyttelsesområdet, 
og udpegningerne skal sikre, at der i områderne sikres eller genoprettes en 
gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter. som området er 
udpeget for. Hertil kommer, at Interesseområdet mod syd grænser op imod et 
område, der er omfattet af et fredningsforslag for Keldsø området. Sluttelig skal 
det bemærkes, at størstedelen af Interesseområdet ligeledes grænser op til 
"Nationalpark Kongernes Nordsjælland". Dette understreger på tilsvarende vis, 
at der er tale om unik, bevaringsværdig natur som bør bevares og beskyttes. 
Sammenfattende må det konkluderes, at Interesseområdet på tre sider er 
omfattet af henholdsvis landskabsfredninger eller forslag til landskabsfredninger 
samt et internationalt naturbeskyttelsesområde, og at hele området ligger i et 
område med særlige drikkevandsinteresser. Endelig ses der at være flere 
mindre arealer indenfor Interesseområdet, der er beskyttet i henhold 
naturbeskyttelseslovens § 3. Den øgede miljømæssige påvirkning, herunder 
støj- og støvgener, i forhold til øgede trafikale påvirkning, som er en naturlig 
konsekvens af placeringen af en råstofgrav i et område, vil utvivlsomt resultere i 
en uacceptabel påvirkning af de samfundsmæssige værdier, der er undergivet 
streng beskyttelse efter anden lovgivning. Råstofindvinding er et meget stort 
indgreb i landskabet, som vil påvirke landskabet og det visuelle indtryk 
væsentligt både under og efter indvindingen. 

Regionen tager høringssvaret til efterretning. 
Regionen har ingen umiddelbare planer om at 
foretage fase 2 kortlægning i interesseområdet 
ved Dronningmølle. Men såfremt regionsrådet 
beslutter, at der skal udarbejdes en 
Råstofplan 2020 kan der fra anden side stilles 
forslag om udlæg af graveområde indenfor 
interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag. I så fald vil 
landskabelige forhold og naturbeskyttelse 
indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/4aad0c6d-
9d34-4c70-945d-16249fe11b51?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Maja og Lars Thylander, Vibeke og Stig Dahm, Chris Elbo og Sigrid 
R. Christensen m. fl

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Dyre og fugleliv som indeholder flere 
truede arter ikke mindst blandt rovfuglene. Herunder flere sjældne ynglefugle 
og det er jo netop derfor at Keldsø området som ligger lige syd for området, er 
udpeget til fredning. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil forhold omkring naturbeskyttelse og 
truede dyrearter indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3ff744a6-
63b2-48de-9dde-b9c010c4fceb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Mikael Tobiasen samt familie

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Områderne lige omkring 
interesseområdet er omfattet af Natura2000. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold omkring 
naturbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/d541c804-
1780-44d9-b26a-9d1d74f9cb83?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Munkehøj Grundejerforening

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Området indgår i en af de åbne 
landskabskiler, der spiller en central rolle som opholdssted for trækfugle, bl.a. 
traner på vej til/fra Sverige. Området er opholdssted for bl.a. gæs, ænder og 
svaner, der overvintrer her samt for rovfugle såsom musvåger, falkearter og rød 
glente. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold om 
naturbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/166be225-
9e2b-4524-9695-cdf409d0e60c?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Niels og Estrid Lawaetz

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Ødelæggelsen af vores naturområder 
må stoppe. Danmark har halvt så mange naturområder som de andre lande i 
Europa, under 17%. 80 % af vores flyvende insekter er væk, bare se på 
forruden efter en biltur i sommerlandet. Vi ligger sidst i klassen og skal 
genoprette, ikke ødelægge! 

Regionen tager høringssvaret til efterretning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/4c9b8327-
2276-4e24-8884-9caf71f89115?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Nina Bentzon-Ehlers
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(Om Dronningmølle interesseområde) Området indgår i en af de åbne 
landskabskiler, der spiller en central rolle som opholdssted for trækfugle, bl.a. 
traner på vej til/fra Sverige. Området er opholdssted for bl.a. gæs, ænder og 
svaner, der overvintrer her samt for rovfugle såsom musvåger, falkearter og rød 
glente. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de nævnte forhold om 
naturbeskyttelse indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/53dc6786-
968a-4e6e-ba56-fa9704154feb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Ulla Glipman Jensen & Peter Rene Jensen
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Regionen Hovedstadens forbrug af råstoffer

I Region Sjælland viser tal for 2015, at knap 30 % af indvindingen på ca. 5,5 
mio. m³ skønnes at blive leveret ud af regionen. Vi forventer, at langt 
hovedparten anvendes i Region Hovedstaden, hvilket er en udvikling, der har 
været gældende siden sidst i 1990’erne. Region Sjælland vil derfor understrege 
vigtigheden af, at Region Hovedstaden øger sin selvforsyningsgrad med 
råstoffer betydeligt. Dette vil sikre en råstofindvinding i Region Sjælland, som 
øger hensynet til regionens indbyggere, der bor tæt på råstofgrave samt 
byudvikling og infrastrukturudvikling. 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Såfremt regionsrådet beslutter, at 
Råstofplan 2016 skal revideres og der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020, vil 
høringssvaret indgå i det videre arbejde med 
Råstofplan 2020.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/0372e7c3-
3da3-459f-9a14-23e6301aede8?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Region Sjælland
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Revidering af retningslinjer

Anbefalinger til retningslinjer for tilladelser, herunder især 
efterbehandlingsplaner. Friluftsrådet anbefaler, at der udarbejdes overordnede 
bindende retningslinjer for, hvad gravetilladelser, tilsyn, 
efterbehandlingsplaner, sikkerhedsstillelse og borgerinddragelsesplaner som 
minimum skal indeholde. Særligt i henhold til efterbehandlingsplaner ønsker 
Friluftsrådet, at der stilles krav om:<br/>- Sikring af offentlig adgang til 
området<br/>- Inddragelse af lokale foreninger og organisationer på et tidligt 
stadie med henblik på bidrag til efterbehandlingsplanerne<br/>- Oprettelse af 
brugerråd til udvikling og gennemførsel af efterbehandlingsplanerne samt evt. 
efterfølgende drift af området<br/>- Udviklingen af området tilgodeser flest 
mulige brugere - både organiserede og uorganiserede friluftsbrugere<br/>- 
Nye kulturmuligheder<br/>- Bedre natur og større 
biodiversitet<br/><br/>Friluftsrådet ønsker, at der tages hensyn til ovenstående 
interesser hver gang, der gives gravetilladelser, hvad enten det er nye 
gravetilladelser eller fornyelse af tilladelser til gravning. 

Regionen fortolker høringssvaret som en 
tilkendegivelse af, at der fra Friluftsrådets side 
udtrykkes ønske om en revision af Råstofplan 
2016. Regionen tager anbefalingerne om 
overordnede bindende retningslinjer for, hvad 
gravetilladelser, tilsyn, efterbehandlingsplaner, 
sikkerhedsstillelse og 
borgerinddragelsesplaner som minimum skal 
indeholde, til efterretning.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/38af791b-
2dda-4c0f-aa44-91a21b9559dc?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Friluftsrådet Region Hovedstaden

Regionens kommentarer til høringssvaret

I forhold til redegørelsen har Hillerød Kommune ikke bemærkninger til, hvis 
regionsrådet ønsker at præcisere retningslinje 2 i Råstofplan 2016 ved at 
indføre en bagatelgrænse for hvilke ansøgninger, der skal forelægges 
regionsrådet ved ansøgning udenfor et graveområde. Derudover noterer 
kommunen sig med interesse regionens overvejelser om at fastlægge 
retningslinjer for rækkefølgeplanlægning i en kommende råstofplan, med 
henblik på at koncentrere indvindingen af råstoffer på færrest mulige åbne 
grave. Hillerød Kommune ved, at naboer og borgere ofte oplever gener ved 
råstofindvinding og hilser en retningslinje om rækkefølgeplanlægning 
velkommen, hvis det kan begrænse de oplevede gener. Det er endvidere 
vigtigt, at have fokus på at reetablere eksisterende grave inden der 
påbegyndes gravning i nye grave. 

Region Hovedstaden tager bemærkningerne til 
efterretning og vil medtage dem i udarbejdelse 
af en evt. Råstofplan 2020. <br/><br/>Hvad 
angår en mulig retningslinje om 
rækkefølgeplanlægning skal regionen 
understrege, at vedtagelsen af en sådan 
retningslinje også afhænger af en afgørelse fra 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/a40728f3-
a1ec-40b6-8ee8-c15109146ea7?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Hillerød Kommune
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Trafikale forhold

(Om Dronningmølle interesseområde) Der er tale om et naturskønt område 
med det fredede område ved Månedalen og landskabet omkring Tegners 
Museum inkl. Skulpturparken. Selve grusgravningen og kørsel med lastbiler til 
og fra grusgraven vil være til stor gene for det følsomme område og for 
Villingebæk og landsbymiljøet. Hertil kommer, at Villingerødvej er en lille vej, 
som slet ikke er bygget til tung trafik i større omfang. Vejen vil derfor skulle 
ombygges og udvides. Vi mener derfor, at området bør udtages af 
råstofplanen.  

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Regionen har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag 
til Råstofplan 2020. I så fald vil de trafikale 
forhold indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/16a0ad39-
5afa-4c73-8733-62b1aa7f3ccf?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Birgitte Guldhammer

Regionens kommentarer til høringssvaret

Vedrørende interesseområdet vest for Landsbyen og sommerhusområdet 
Evetofte. Området ved Evetofte ligger lidt fra alfarvej og er ikke særlig synligt 
for andre end de borgere, der ejer sommerhuse lige op til området. Transport 
til og fra området vil foregå på meget smalle landeveje. Det vil være stærkt 
betænkeligt. 

Region Hovedstaden har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Evetofte. Men såfremt 
regionsrådet beslutter, at der skal udarbejdes 
en Råstofplan 2020 kan der fra anden side 
stilles forslag om udlæg af graveområde 
indenfor interesseområdet i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 
2020. I så fald vil de trafikale forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/3f2474b0-
52c0-45bf-ad1a-875c0c9a5f6f?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs. Formand, Birgitte 
Benzon Bang

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Natur og trafikalt ville en grusgrav her 
være katastofal. Miljømæssigt er det horribelt at lave en grav ovenpå Alnarp 
depotet den vigtigste drikkevand reserve for Region Hovedstaden.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil de trafikale forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af interesseområdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/f48c3168-
954f-4d83-a8fc-d8f5f98001c0?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Elisabeth Nilsson

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om interesseområde ved Dronningmølle) Det pågældende interesseområde 
(Dronningmølle) er placeret i Esrums tætte naboområde, og trafikken dertil og 
derfra vil berøre både Esrum Hovedgade og Esrumvej mod Helsingør og/eller 
København. Esrum borgerforenings bekymring er især rettet mod følgende 
forhold: - En øget trafik af tunge lastvogne vil dagligt passere Esrum til stor fare 
for byens bløde trafikanter; herunder skolebørn.- Støj, støv og vibrationer fra 
lastvognstogene vil være til alvorlig gene for både byens borgere og gæster til 
såvel Esrum kloster som til Nationalparken Kongernes Nordsjælland. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at 
udtage interesseområdet ved Dronningmølle. 
Region Hovedstaden har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet. I så 
fald vil de trafikale forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.<br/><br/>

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/5d449345-
dd0c-4fe3-b914-3086dd64489b?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Esrum Borgerforening

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Tung trafik vil præge området og vil bl.a. 
være til stor fare for cyklende og trafikanter - Villingerødvejen er totalt uegnet til 
til tung lastvognstrafik. Tung trafik vil være til gene for besøgende til museet og 
parken. Der er stor sandsynlighed for at tung trafik vil benytte Museumsvej, der 
fører op til museet. Interesseområdet ligger langs hele Museumsvej der fører 
op til museet. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag 
til Råstofplan 2020. I så fald vil de trafikale 
forhold indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/332022b9-
d555-40f1-af8d-2783e6ec5ed2?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Grundejerforbund Øst

Regionens kommentarer til høringssvaret

Tilladelse i forhold til vejadgang bør behandles samtidigt med 
indvindingstilladelsen, så en passende aftale om vejadgang er på plads inden 
man giver gravetilladelser og ikke omvendt. Dette er særligt vigtigt i tilfælde, 
hvor vejadgangen kan være problematisk. Interesseområdet bør efter 
Gribskov Kommunes vurdering helt udgå 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning og bemærker, at det er møntet på 
regionens øvrige administration af råstofloven. 
Regionen vil medtage høringssvaret i sit 
arbejde med tilladelser til råstofindvinding. 

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om interesseområde Dronningmølle) den tunge trafik til/fra et eventuelt 
graveområde vil udgøre en trafikal sikkerhedsrisiko på de små landeveje, 
Museumsvej, Villingerødvej, Hellebjergvej og Esrum Hovedgade. Veje der 
især i sommerhalvåret benyttes af et stort antal vandrende og cyklende. 
Interesseområdet bør efter Gribskov Kommunes vurdering helt udgå 

Region Hovedstaden tager høringssvaret til 
efterretning. Regionen har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. 
I så fald vil de trafikale forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele eller 
dele af områdets egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/e348cff4-
6653-4a12-b0e2-1707029b9b19?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Gribskov Kommune

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Som fastboende i området frygter vi 
også for den ødelæggende konsekvens af en sådan grusgrav, samt frygt for 
meget tung trafik, støj og andre gener som det måtte medfører. Vejene i dette 
område er mindre asfalteret veje eller grusveje, som i forvejen kan give farlige 
situationer for bløde trafikanter og vi tør slet ikke tænke på hvad der kan ske af 
trakiske uheld med en intensiv trafik af tunge køretøjer, som også vil ødelægge 
vejene. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de trafikale forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/6b239b4a-
4ed7-4852-a475-61f15a5aeb51?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Jeanette og Claus Møller Vetlov

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Skandale hvis der skal være grusgrav på 
naturskønt og fredeligt område nær Tegners Museum. Så skal de smalle og 
landskabelige tilkørselsveje vel også rettes ud og stabiliseres til tung trafik. Der 
må kunne findes råstoffer steder hvor infrastrukturen er lavet til det. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag til Råstofplan 2020. I så fald vil de 
trafikale forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/d203d47d-
1aae-4927-95f0-25ac32e53ca1?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Mimi Hvass

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Det vil indebære en intens trafik af tunge 
lastbiler ad Villingerødvej til fare for os og vores børnebørn, der færdes langs 
vejen. Vejen er for smal til den tunge trafik og uden fortove og cykelstier. Vores 
hus er bygget i 1900 funderet på marksten, og vi har to gavle ganske tæt på 
vejen, så risikoen for alvorlige sætningsskader er stor ved en så kraftig 
forøgelse af den tunge trafik, som grusgravningen vil medføre. Vi vil i givet fald 
forlange, at regionen fuldt ud dækker udbedring af eventuelle skader og 
eventuel nødvendig forstærkning af funderingen af vore bygninger. Den 
intensiverede tunge trafik vil indebære et værditab på vores ejendom. Det vil vi 
forlange fuldt kompenseret. Vores deltagelse i pilgrimsvandringerne ad 
Villingerødvej til Villingerød Kirke vil blive livsfarlige Dyrkning af grøntsager på 
vores jordstykke langs Villingerødvej vil blive påvirket af dieselforurening. Den 
afledte trafik af tunge lastvogne vil være livsfarlig og føre til fatale ulykker på de 
små landeveje, Museumsvej, Villingerødvej, Hellebjergvej og Esrum 
Hovedgade, veje, der især i sommerhalvåret er stærkt trafikeret af bløde 
trafikanter til og fra stranden i Dronningmølle og landevejscyklister, veje der 
benyttes til pilgrimsvandringer fra Esrum til Villingerød Kirken og veje der indgår 
i den internationale Santiago Pilgrimsrute på stykket mellem Helsingør og 
Esrum. Vores deltagelse i pilgrimsvandringerne ad Villingerødvej til Villingerød 
Kirke vil blive livsfarlige.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag 
til Råstofplan 2020. I så fald vil de trafikale 
forhold indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.<br/><br/>

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/166be225-
9e2b-4524-9695-cdf409d0e60c?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Niels og Estrid Lawaetz

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Denne grusgrav vil forsage en trafik af 
dimensioner som disse veje på ingen måde kan hverken holde til eller er 
gearet til. Den rute lastbilerne vil skulle køre såfremt gruset skal sydpå, er i 
forvejen utrolig farlig for bløde trafikanter – at tilføje tung lastbilstrafik vil forøge 
risikoen for ulykker i væsentlig grad. Der er ingen cykelstier eller fortove på 
størstedelen af den strækning hvor disse lastbiler har lov til at køre 80 km/t. 
Det er utilgiveligt at tilføje yderligere lastbiltrafik på de strækninger.  I den 
udstrækning at gruset ikke skal sydpå er eneste rute for lastbilerne gennem 
selve Dronningmølle By. Vores lille by kan ikke håndtere en sådan trafik. Det 
vil smadre vores veje og udsætte byens beboere for ganske unødvendige 
risici!  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer om 
at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag. I så fald vil de trafikale forhold indgå i 
regionens miljøscreening og miljøvurderingen 
af hele eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/ebb1af84-
a687-4c04-8f2b-22f5a802f466?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Regitze Birketoft (Grundejerforeningen Rævebakken)

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Gravning i området vil uundgåelig 
medføre en øget trafikbelastning, da de udgravede råstoffer skal 
borttransporteres. Flere af vejstrækningerne i området er ikke egnet til denne 
type færdsel, bl.a. Villingerødvej til Esrum, der allerede i dag er farlig for svage 
trafikanter. Vej 205 mod Frederiksværk har desuden mange bakker og sving, 
som ikke er egnede til tung transport. Bortkørsel af de udgravede råstoffer vil 
endvidere være til gene for områdets naboer, der vil blive udsat for øget støj, 
støv, tung trafik samt ringere færdselssikkerhed. Dette gælder især for naboer 
øst for grusgraven og langs Museumsvej og Villingerødvej. 

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse at 
udtage interesseområdet ved Dronningmølle. 
Region Hovedstaden har ingen umiddelbare 
planer om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet. I så 
fald vil de trafikale forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/1794aad3-
e990-4782-9172-f7c6e05b10e0?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Regionens kommentarer til høringssvaret

(Om Dronningmølle interesseområde) Vejene er ikke gearede til tung trafik, og 
små landsbyer vil lide under tung trafik. For at komme til motorvejen vil 
lastbilerne skulle ødelægge miljøerne i mange landsbyer, hvor folk bor fredeligt 
og naturskønt. Vejene er små, og det vil være farligt for bløde trafikanter - vores 
børn - at færdes.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og 
forslag til Råstofplan 2020. I så fald vil de 
trafikale forhold indgå i regionens 
miljøscreening og miljøvurderingen af hele 
eller dele af områdets egnethed som 
graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/d6b970e8-
1741-4d79-9cea-16e7ae457f70?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Sanni Brandt

Regionens kommentarer til høringssvaret
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(Om Dronningmølle interesseområde) Det vil indebære en intens trafik af tunge 
lastbiler ad Villingerødvej til fare for os og vores børnebørn, der færdes langs 
vejen. Vejen er for smal til den tunge trafik og uden fortove og cykelstier. Vores 
hus er bygget i 1900 funderet på marksten, og vi har to gavle ganske tæt på 
vejen, så risikoen for alvorlige sætningsskader er stor ved en så kraftig 
forøgelse af den tunge trafik, som grusgravningen vil medføre. Vi vil i givet fald 
forlange, at regionen fuldt ud dækker udbedring af eventuelle skader og 
eventuel nødvendig forstærkning af funderingen af vore bygninger. Den 
intensiverede tunge trafik vil indebære et værditab på vores ejendom. Det vil vi 
forlange fuldt kompenseret. Vores deltagelse i pilgrimsvandringerne ad 
Villingerødvej til Villingerød Kirke vil blive livsfarlige Dyrkning af grøntsager på 
vores jordstykke langs Villingerødvej vil blive påvirket af dieselforurening. Den 
afledte trafik af tunge lastvogne vil være livsfarlig og føre til fatale ulykker på de 
små landeveje, Museumsvej, Villingerødvej, Hellebjergvej og Esrum 
Hovedgade, veje, der især i sommerhalvåret er stærkt trafikeret af bløde 
trafikanter til og fra stranden i Dronningmølle og landevejscyklister, veje der 
benyttes til pilgrimsvandringer fra Esrum til Villingerød Kirken og veje der indgår 
i den internationale Santiago Pilgrimsrute på stykket mellem Helsingør og 
Esrum. Vores deltagelse i pilgrimsvandringerne ad Villingerødvej til Villingerød 
Kirke vil blive livsfarlige.  

Regionen opfatter høringssvaret som en 
opfordring til at foretage en revision af 
Råstofplan 2016 og i den forbindelse udtage 
interesseområdet ved Dronningmølle. Region 
Hovedstaden har ingen umiddelbare planer 
om at foretage fase 2 kortlægning i 
interesseområdet ved Dronningmølle. Men 
såfremt regionsrådet beslutter, at der skal 
udarbejdes en Råstofplan 2020 kan der fra 
anden side stilles forslag om udlæg af 
graveområde indenfor interesseområdet i 
forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag 
til Råstofplan 2020. I så fald vil de trafikale 
forhold indgå i regionens miljøscreening og 
miljøvurderingen af hele eller dele af områdets 
egnethed som graveområde.

Høringssvar
(https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering/Detaljer/53dc6786-
968a-4e6e-ba56-fa9704154feb?hoeringid=abc899c3-89e5-49b4-ab08-
2bb8958b9067&htag=True)

Afsender: Ulla Glipman Jensen & Peter Rene Jensen
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