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Tidligere politisk behandling af sagen 
 
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 17. januar 2017: 
 
Der blev uddelt supplerende materiale (bilag 6). 
 
Venstre fremsatte følgende ændringsforslag: 
”Venstre forslår, at graveområde Vindekilde udgår af planen” 
 
Formanden satte herefter Venstres ændringsforslag til afstemning: 
 
For stemte: V (2), Ø (1), i alt 3. 
Imod stemte: A (2), B (1), C (1), F (1), O (1), i alt 6. 
Undlod at stemme: 0 
I alt: 9. 
 
Venstres ændringsforslag var herefter forkastet. 
 
Formanden satte herefter indstillingen til afstemning: 
For stemte: A (2), B (1), C (1), F (1), O (1), i alt 6. 
Imod stemte: V (2), Ø (1), i alt 3. 
Undlod at stemme: 0 
I alt: 9 
 
Indstillingen var herefter anbefalet. 
 
Venstre ønskede følgende bemærkning ført til protokollen: 
”Venstre kan ikke medvirke, idet området Vindekilde bør udtages eller revur-
deres allerede nu på grund af råstofkvalitet og sandflugt.” 
 
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen: 
”Enhedslisten forstår de mange bekymringer fra beboere og kommuner, derfor 
mener vi, at graveområderne bør begrænses noget mere i nærheden af beboet 
område, og at der bør opstilles forudsætninger, afværgeplaner og genopret-
ningsplaner for alle graveområder. Enhedslisten ser med tilfredshed, at der og-
så er lyttet til bekymringerne en hel del steder, således at der er reduceret i om-
råderne og opstillet forudsætninger for fremtidig indvinding. F.eks. er grave-
området i Ledøje Nord taget ud og interesseområdet begrænset. Enhedslisten 
mener, at graveområderne Vindekilde bør udgå, da der her er mange problemer 
med støv, støj, trafik samt ødelæggelse af natur- og kulturhistoriske områder.” 
 

  



Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017: 
 
Venstre fremsatte følgende ændringsforslag: 
”Venstre forslår, at graveområde Vindekilde udgår af planen” 
 
Formanden satte herefter Venstres ændringsforslag til afstemning: 
For stemte: V (2), Ø (2) og C (2), i alt 6. 
Imod stemte: A (3), B (2) og F (1), i alt 6. 
Undlod at stemme: O (2) 
I alt: 14. 
 
Venstres ændringsforslag var herefter forkastet. 
 
Formanden stillede herefter forslag om at tilbagesende sagen til fornyet be-
handling i Miljø- og Trafikudvalget. 
 
Dette blev vedtaget uden afstemning. 
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling. 
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