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Fremsendt pr. e-mail: raastoffer@regionh.dk 

 

Glostrup, den 08.05.19 

 

Partshøring om afvisning af genoptagelse til nyt graveområde Vindekilde. 

I forbindelse med jeres partshøring skal vi gøre gældende, at der er mangler i den tidligere afgørelse. 

 

I bilag 4 regionsmøde den 07.03.2017 dateret den 30. januar 2017 fremgår der/det; 

• Under afsnittet ”Miljøscreeningen” 4 forudsætninger for områdets udpegning. Der er ingen af 

disse forudsætninger, der ikke er eller kan opfyldes. For så vidt forudsætning nr. 3, så har vi den 

16.10.18 fremsendt forslag til/plan for til/frakørselsforhold, der skåner Skovvangsvej og de tættest 

beliggende ejendomme. 

• Under afsnittet ”Geologiske undersøgelser der ligger til grund for udpegning af graveområdet” er 

anført, at Regionen på baggrund af de ovenstående undersøgelser har et godt kendskab til 

ressourcen omfang og kvalitet, hvilket ligger til grund for udpegningen til graveområde.  

• Under afsnittet ”Silt og støvgener”, at det ikke er administrationens erfaring, at silt udgør et særligt 

problem for omgivelserne, med de støvbegrænsende vilkår der indskrives i indvindingstilladelserne. 

Videre fremgår det, at støvgener kan begrænses til hvad der generelt vurderes som acceptabelt for 

en råstofgrav i landzonen. 

 

I jeres partshøring dateret den 26.04.19 gør I gældende, at Regionsrådet har truffet afgørelse ud fra 

”bekymringer (vor fremhævelse) vedrørende støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville 

stå mål med den samlede miljøpåvirkning (vor fremhævelse)… ” 

For så vidt ”bekymringer vedrørende støvgener”, så er dette jo ikke en saglig begrundelse, da det allerede 

af ovennævnte (regionens egne vurderinger) fremgår, at støvgener kan begrænses til hvad der generelt 

vurderes som acceptabelt for en råstofgrav i landzonen. 

Når man træffer en afgørelse på baggrund af de ”samlede miljøpåvirkninger” ctr. mængde og kvalitet, er 

det væsentlig at få inddraget de faktorer der bidrager til den samlede miljøpåvirkning - både de 

påvirkninger der nedsætter de samlede miljøpåvirkninger, som de der øger de samlede miljøpåvirkninger. 

Regionsrådet har således undladt eller udeladt at undersøge de faktorer, der nedsætter de samlede 

miljøpåvirkninger. Allerede på den baggrund er der basis for en genoptagelse af forslag om et nyt 

graveområde ved Vindekilde. 

De samlede påvirkninger ved nyt graveområde Vindekilde nedsættes bl.a. ved: 
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• Halvering af transportarbejde til forbrugsstederne fra graveområde. 

• CO2 belastning af omgivelserne både fra transportarbejdet og minimal fjernelse af 

overjord/muldlag i forhold til øvrige graveområder. 

• Halvering af støjbidraget fra graveområdet til forbrugsstedet på grund af den begrænsede 

køreafstand. 

 

I nævner også i jeres partshøring, at der ikke er mangel på råstoffer af denne kvalitet i Region Hovedstaden, 

men HCS A/S har modsat påpeget (på baggrund af sit indgående markedskendskab), at der er mangel på 

dette råstof tæt ved det største forbrugssted (Storkøbenhavn). 

 

Nærværende skal betragtes som vores høringssvar, som vi herved indsender. 

På ovennævnte grundlag skal vi derfor venligst anmode om en genoptagelse af forslaget om nyt 

graveområde Vindekilde, da der foreligger nye oplysninger af væsentlig betydning og retlige fejl 

/sagsbehandlingsfejl samt manglende saglighed i begrundelsen for ikke at udpege graveområde Vindekilde. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for evt. spørgsmål eller bemærkninger til nærværende høringssvar. 

 

På forhånd tak. 

 

Med venlig hilsen 

HCS A/S Transport & Spedition 

 

 

Horst Ravn 

 

 

 

 


