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Møde vedr. Stålhøjgård den 7. maj 2013  
 
I det forslag til Råstofplan 2012, som regionsrådet behandler på sit møde den 14. maj er 
ejendommen Stålhøjgård ikke medtaget som indvindingsområde.  Kurt Sørensen Aps, 
som ønsker at indvinde grus i området, har rettet henvendelse til regionen herom. 
 
Lars Gaardhøj afholdt som formand for Miljø- og Grøn Vækst udvalget den 7. maj et 
møde med Kurt Sørensen ApS samt selskabets  advokat og tekniske rådgiver. På bag-
grund af mødet kan følgende oplyses:. 
 
I høringsperioden for idéer og forslag til Råstofplan 2012 modtog regionen i januar 2011, 
en anmodning om, at Stålhøjgård blev udpeget som graveområde. Der blev efterfølgende 
udarbejdet en miljøscreening af området, som blev udsendt i partshøring. Resultatet af 
miljøscreeningen bevirkede, at området skulle yderligere miljøvurderes for at afgøre, om 
de miljøproblemer der blev identificeret kunne reduceres eller afværges. Miljøvurderin-
gens konklusion blev, at de miljømæssige problemer ikke kunne afværges. De miljømæs-
sige problemer som indvinding vil give (trafikale forhold og landskabelige forhold) blev 
vurderet til at være for store i forhold til råstofforekomstens lødighed (primært fint sand). 
Arealet blev derfor ikke inkluderet i forslag til Råstofplan 2012. 
 
Administrationen modtog først i april 2013 yderligere dokumentation for forekomsten af 
råstoffer i området baseret på prøvegravninger og analyser af forekomsten. Forekomsten 
er, ifølge indvinderens rådgiver og analyselaboratoriet, af høj kvalitet og meget anvende-
lig i Region Hovedstaden. 
 
Resultater af disse nye undersøgelser er inddraget i den endelige miljøvurdering af Rå-
stofplan 2012. Administrationen vurderer stadig, at de meget store miljømæssige gener 
for landskabet ikke vil kunne afværges. Områdets udpegning som en del af et nationalt 
geologisk interesseområde (Mølleådalen), Allerød Kommunes udpegning af området som 
værdifuldt landskab samt den umiddelbare nærhed til et Natura 2000 område vurderes på 
nuværende tidspunkt højere end den finsandede forekomst, der findes på arealet. Under-
søgelsesresultaterne ændrer derfor ikke ved administrationens oprindelige vurdering og 
det foreslås fortsat i Råstofplan 2012, at Stålhøjgård ikke udpeges som graveområde. 
 
Afslutningsvist tilkendegav Lars Gaardhøj, at regionen gerne indgår i et samarbejde med 
bl.a. Kurt Sørensen Aps om at kvalificere beslutningsgrundlaget yderligere i perioden, 



   Side 2 

 

indtil planen skal revideres igen om fire år. Han understregede samtidig vigtigheden af at 
inddrage Allerød kommune i en fortsat dialog om mulighederne for råstofgravning i om-
rådet.  


