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Partshøring om afvisning af genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vin-
dekilde.  
 
Region Hovedstaden er ved at udarbejde et forslag til Råstofplan 2020. En del af op-
gaven med råstofplanlægning består i at finde og udpege nye områder til råstofindvin-
ding. Region Hovedstaden har derfor i perioden 22. august – 17. oktober 2018 gen-
nemført indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020. 
 
Fremsendt forslag om nyt graveområde ved Vindekilde 
I har den 16. oktober 2018 i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til Råstof-
plan 2020 fremsendt et forslag om nyt graveområde ved Vindekilde. 
 
Af forslaget fremgår det, at HCS A/S foreslår, at et areal ved Vindekilde udlægges 
som nyt råstofgraveområde. Følgende matrikler er indeholdt i forslaget: 14l, 15a, 15g, 
15l, 16e, 16h, 16i, 16k, 16l, 16m, 16n, 16q, 16r, 17m, 17r, 36 og 7000e alle Søsum By, 
Stenløse. I oplyser, at der er truffet aftale med en af grundejerne om at indvinde råstof-
ferne, og at der har tidligere være udført råstofindvinding på naboarealerne syd for det 
foreslåede område. 
 
I forslaget beskriver I, at området indeholder sand, og I anfører, at sand er blevet en 
mangelvare tæt på København. Der er vedhæftet dokumentation for råstofressourcen i 
form af rapporterne ”Råstofkortlægningen, Fredensborg Amt /Samfundsteknik ’Rå-
stofkortlægning indenfor Ganløse Graveområde’ ” Maj 1995, Kortlægning af råstof-
graveområderne 2 og 3, Ganløse, samt ”H+H Intern – rapport 71.100 af 29.6.1971 
’Vindekilde ved Søsum’ ”. 
 
Der er til forslaget vedhæftet et forslag til en vejomlægning, som I har forelagt de be-
rørte beboere ved Skovvangsvejs udkørsel mod Toppevadvej. I anfører, at trafikken på 
denne vis vil kunne ledes bort fra beboelserne på Skovvangsvejs nordlige del, og frem 
til det overordnede vejnet igennem rundkørslen syd for Ganløse, og endvidere at der 
etableres en stillevej og et legeområde i tilknytning til beboelserne på Skovvangsvej, 
således at børn ikke har adgang direkte til vejnettet. Det er jeres vurdering, at vejad-
gangen med denne omlægning er væsentlig forbedret.  
 
Til beskrivelse af områdets afgrænsning skriver I, at området fremgår af "Miljøscree-
ning af forslag til graveområde ved Vindekilde" Søsum, Egedal Kommune Råstofplan 
2016, og at forslaget omfatter hele råstoflegemet, det er muligt at udgrave. I har desu-
den benyttet tegnefunktionen i høringsportalen til at indtegne forslagets afgrænsning. 
 
I forslaget til nyt graveområde beskriver I desuden, at området grænser op til et udlagt 
interesseområde for lerindvindig og til det udlagte graveområde for ler "Knardrup". I 
anfører, at det derfor må forventes, at området vil blive påvirket af den fremtidige ler-
indvinding i området. 
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Regionens vurdering af det fremsendte forslag 
Den geografiske afgrænsning af det fremsendte forslag til nyt graveområde i Råstof-
plan 2020 er identisk med det forslag til nyt graveområde, der blev fremsendt som for-
slag til nyt graveområde til Råstofplan 2016. Der er i forbindelse med behandlingen af 
forslaget hen mod Råstofplan 2016 foretaget en vurdering af dette område, hvor der 
blev påvist væsentlig miljøpåvirkning af særligt landskabelige og arkæologiske for-
hold. Disse forhold har ikke ændret sig siden forslaget sidst blev stillet. 
 
Forholdene omkring øvrige udlæg til råstofindvinding har heller ikke ændret sig. Det 
nævnte graveområde for ler og området med rettigheder for lerindvinding var også ud-
lagt forud for udarbejdelsen af Råstofplan 2016. 
 
Dokumentationen for råstofressourcen er identisk med den dokumentation, der blev 
fremsendt i forbindelse med fremsendelsen af forslag til nyt graveområder til Råstof-
plan 2016. Råstofressourcen i Vindekilde består af finsand med et vist silt-indhold. I 
Region Hovedstaden er der ikke mangel på råstoffer af denne kvalitet. Der er således 
ikke sket en ændring i behovet for denne ressource i forhold til den 7. marts 2017, 
hvor beslutningen om ikke at inddrage arealet i forslag til Råstofplan 2016 blev truffet 
i regionsrådet. 
 
Fremsendelse af forslag til nyt vejtracé udgør ikke væsentlige nye oplysninger, idet 
der allerede på baggrund af miljøscreeningen af forslaget i 2016 blev konkluderet, at 
der skulle opstilles en forudsætning om, at tilkørsel til et eventuelt nyt graveområde 
skulle planlægges på en sådan måde, at de væsentligste påvirkninger/belastninger fra 
trafikken kunne reduceres for de omboende. Forslaget blev ikke forkastet på grund af 
trafikbelastningen for lokalområdet - det blev vurderet, at der ikke var risiko for en 
væsentlig miljøpåvirkning. 
 
Baggrunden for, at regionsrådet i marts 2017 besluttede at fjerne Vindekilde som for-
slag til nyt graveområde i forbindelse med udsendelse af forslag til Råstofplan 2020, 
var bekymringer vedrørende støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet 
ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der uvægerligt ville følge af råstofind-
vinding det pågældende sted. Disse forhold ses, som beskrevet ovenfor, ikke at have 
ændret sig siden beslutningen blev taget. 
 
Vurdering af muligheden for genoptagelse  
Der gælder følgende almindelige forvaltningsretlige principper for genoptagelse af en 
sag: 

• At der foreligger nye oplysninger - hvis de nye oplysninger er af så væsentlig 
betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet 
resultat, hvis oplysningerne havde være inddraget i forbindelse med afgørel-
sen. 

• Retlige forhold - hvis der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft 
af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter. 

• Sagsbehandlingsfejl - hvis der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i for-
bindelse med afgørelsen. 
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Regionen vurderer, at der med det fremsendte forslag ikke er frembragt væsentlige 
nye oplysninger i sagen. Der er heller ikke ændrede retlige forhold, ligesom det er re-
gionens vurdering, at der ikke er sket sagsbehandlingsfejl i forbindelse med regionsrå-
dets beslutning om ikke at inddrage det foreslåede område som nyt graveområde i for-
slag til Råstofplan 2016. 
 
Region Hovedstaden vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at genoptage forslaget 
til nyt graveområde i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelsen af den kommende 
Råstofplan 2020. 
 
Partshøring af Region Hovedstadens vurdering 
Med henblik på at varetage forvaltningslovens bestemmelser om partshøring1 sender 
Region Hovedstaden hermed regionens vurdering af muligheden for at genoptage for-
slaget til nyt graveområde i partshøring hos jer, da I har stillet forslaget om et nyt gra-
veområde ved Vindekilde. 
 
Region Hovedstaden partshører samtidig følgende hos berørte myndigheder og parter:  
- Miljøgennemgange af mulige nye graveområder  
- Forslag til interesseområder  
- Forslag til udtagning af hele eller dele af eksisterende graveområder 
 
Jeres svar på partshøringen kan indgives via Region Hovedstadens høringsportal til og 
med den 6. juni 2019. Tryk her for at komme til høringsportalen. 
 
Videre beslutningsproces  
De indkomne høringssvar vil blive taget i betragtning i den videre udarbejdelse af rå-
stofplanen. På baggrund af partshøringen og miljøgennemgangene af de øvrige fore-
slåede graveområder, vil regionsrådet træffe beslutning om, hvilke områder der skal 
indgå i det videre arbejde hen mod den kommende Råstofplan 2020.  
 
Råstofplan 2020 forventes at blive endeligt vedtaget senest 3. kvartal 2020. Vedtagel-
sen af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i afgørelsen (Råstoflovens2 §§ 13-16 
og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter3 § 48 stk. 
2). Klagefristen er 4 uger fra den dag, vedtagelsen er offentliggjort. 
 
Behandling af personoplysninger 
I forbindelse med Region Hovedstadens administration af råstofloven håndterer regio-
nen personoplysninger, som er omfattet af EU’s databeskyttelsesforordning.  
 
Til brug for sagsbehandlingen indhenter og opbevarer regionen personoplysninger i 
form af navne og adresser, der kan henføres direkte til private borgere. Oplysningerne 
opbevares i regionens journalsystem og kan således udleveres i forbindelse med akt-
indsigter. Navne og adresser på borgere, som har indgivet bemærkninger til høringer, 
vil desuden fremgå af regionens høringsportal, som er offentligt tilgængelig.  
                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven med senere ændringer 
2 LBK nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer 
3 LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

https://hoering.regionh.dk/WebRegistrering/Registrering?hoeringid=8cb8f3bb-34a7-4ece-9093-93383e4e41a9
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Ifølge databeskyttelsesloven4 har en borger ret til at få indsigt i de personoplysninger, 
som regionen har om vedkommende og ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger. 
 
Har I spørgsmål, eller ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte undertegnede på 
telefon 3866 5654 eller på mail raastoffer@regionh.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Mette Hald Simonsen 
Naturgeograf, specialkonsulent 

                                                      
4 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbin-
delse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 


