
 
Bilag 4: Grave- og Interesseområder, som administrationen anbefaler, der ikke arbejdes 
videre med samt genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde 
 
Forslag til graveområde ved Dronningmølle i Gribskov Kommune 
Det er godtgjort, at der er en erhvervsmæssig interessant ressource af god kvalitet i det 
foreslåede område. I følge regionens råstofressource-modellering befinder den væsentligste 
ressource sig i det foreslåede område og nord herfor. I den sydlige del af interesseområdet er 
indikationen for en råstofressource af god kvalitet væsentligt ringere. Der vurderes ikke at være 
mulighed for at opstille tilstrækkelige afværgeforanstaltninger til at imødegå påvirkningen af de 
væsentlige kulturhistoriske og landskabelige værdier ved råstofindvinding i det foreslåede 
graveområde. Det er derfor regionens vurdering, at området ikke kan indgå i det kommende 
forslag til Råstofplan 2020. Administrationen vurderer desuden, at de samme forhold gør sig 
gældende særligt i den nordlige del af interesseområdet. Dette, sammenholdt med at 
råstofressourcen ikke vurderes at have samme kvalitet i den sydlige del af interesseområdet 
betyder, at administrationen anbefaler, at både graveområdet og interesseområdet ikke 
medtages i den kommende Råstofplan 2020.  
 
Delområde af forslag til graveområde ved Bonderup i Frederikssund Kommune  
Matr.nr. 1a og 1q Bonderup, Frederikssund Jorder kan efter administrationens vurdering ikke 
udlægges til graveområde. De fredede gravhøje og kortlagte jordforureninger samt 
Vejdirektoratets arealinteresser angående Frederikssundsvejen medfører væsentlige 
begrænsninger i muligheden for at indvinde råstoffer. 
 
Forslag til graveområde ved Græse Bakkeby i Frederikssund Kommune  
Det er administrationens vurdering, at arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til 
Råstofplan 2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af den landskabelige 
værdi, som der ikke kan opstilles tilfredsstillende afværgeforanstaltninger imod.  
 
Delområde af forslag til graveområde ved Rørbæk i Frederikssund Kommune  
Lodsejer har foreslået udpegning af område på matr.nr. 4b St. Rørbæk By, Snostrup, som 
strækker sig ind i et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO-området) til en boring, hvorfra der 
indvindes drikkevand til almene vandforsyning. Denne udpegning kan ikke ske, idet Region 
Hovedstaden har besluttet ikke at lægge nye graveområder ud i udpegede BNBO-områder.  
 
Forslag til interesseområder ved Uvelse i Hillerød Kommune og Store Fælled i Fredensborg 
Kommune 
Regionen har fået en forbedret model til at lokalisere mulige råstofressourcer (fase 1 
kortlægning), som har givet forbedret datagrundlag bl.a. om forslagene til interesseområder 
Uvelse og Store Fælled. Denne model indikerer, at råstofressourcen i disse to forslag ikke er 
erhvervsmæssigt interessant.  
 
Del af forslag til interesseområde ved Bregnerød, Furesø Kommune  
På baggrund af ny viden om ressourcen sammenholdt med regionens praksis i tilladelser vedr. 
afstandskrav, hældninger på graveskrænter m.v., er det administrationens indstilling, at 
delområdet syd for Høveltevej/Gammel Høveltevej ikke udlægges som interesseområde.  



Genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde, Egedal Kommune  
Genfremsendelse af forslag til graveområde  
HCS A/S Transport & Spedition har i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag fremsendt 
forslag til graveområde ved Vindekilde. Dokumentationen for råstofressourcen i og den 
geografiske afgrænsning af det fremsendte forslag til Råstofplan 2020 er identisk med et forslag 
til nyt graveområde, der blev fremsendt til Råstofplan 2016.  
Der er til forslaget vedhæftet et nyt forslag til en vejomlægning. HCS A/S 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 HCS's vurdering, at vejadgangen med denne omlægning er 
væsentlig forbedret. 
 
Sagens behandling i regionsrådet i forbindelse med vedtagelse af Råstofplan 2016  
Baggrunden for, at regionsrådet i marts 2017 besluttede at fjerne Vindekilde som forslag til nyt 
graveområde i forbindelse med udsendelse af forslag til Råstofplan 2020, var bekymringer 
vedrørende støvgener grundet et relativt højt siltindhold i råstofressourcen, og om 
råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der 
uvægerligt ville følge af råstofindvinding det pågældende sted. 
 
Administrationens vurdering i partshøringsbrevet  
Administrationen har foretaget en vurdering af det indsendte forslag og fremsendt denne 
vurdering i partshøring hos HCS A/S. Administrationen anfører, at der ikke vurderes at være nye 
oplysninger, der kan begrunde en genoptagelse af sagen. Både afgrænsningen af det foreslåede 
graveområde og dokumentationen for råstofressourcen er identisk med det tidligere fremsendte 
forslag. Fremsendelse af forslag til nyt vejtracé udgør ikke væsentlige nye oplysninger, idet det 
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, idet 
det blev vurderet, at der ikke er risiko for en væsentlig miljøpåvirkning. Administrationens 
partshøringsbrev til HCS A/S vedlægges som bilag 5. 
 
Høringssvar  
HCS A/S har fremsendt et høringssvar, hvor firmaet gør gældende, at der foreligger nye 
oplysninger af væsentlig betydning, idet de ikke er enige i regionens vurdering af, at der ikke er 
mangel på råstoffer af den kvalitet, der er påvist i området. HCS A/S gør desuden gældende, at 
der har været retlige fejl/sagsbehandlingsfejl samt manglende saglighed i ovenstående 
begrundelse for regionsrådets beslutning om ikke at udpege graveområdet Vindekilde i 
forbindelse med vedtagelsen af Råstofplan 2016. HCS’ høringssvar vedlægges som bilag 6.  
 
Administrationens vurdering efter høringssvar  
Administrationen fastholder ovenstående vurdering af, at der ikke med det fremsendte 
foreligger nye oplysninger og der foreligger heller ikke en ny retstilstand (ny lovgivning el. lign). 
Administrationen vurderer videre, at der ikke er formuleret en egentlig begrundelsen for ikke at 
udpege et nyt graveområde ved Vindekilde forbindelse med vedtagelsen af Råstofplan 2016. 
Administrationen vurderer desuden, at der burde være foretaget en vurdering af muligheden for 
at opstille afværgeforanstaltninger i forhold til den samlede miljøpåvirkning, inden forslaget til 
nyt graveområde ved Vindekilde blev endeligt forkastet. Det er således administrationens 
vurdering, at der er grundlag for at genoptage sagen med henblik på eventuelt udlæg af arealet 
i Råstofplan 2020. 


